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بـشأن  إندونيـسيا    السادس والسابع جلمهورية     ني الدوري  اجلامع للتقريرين  لتقريرا    
يف الدولــة الطــرف  تنفيــذ اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة

   ٢٠٠٩-٢٠٠٤الفترة خالل 
  ٢املادة     
  تدابري السياسات للقضاء على التمييز    
  احلالة الواقعية والتدخالت    

 منـذ عـام   ى اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة الرغم من التصديق عل   ب  - ١
بعـد   هذا الفهم    ينتشر ملو. من الناس دائرة حمدودة   سوى  أي عمق   ب االتفاقية   ال تفهم ،  ١٩٨٤

ىل إ التنفيذيــة والتــشريعية والقــضائية للحكومــة، فــضال عــن اجملتمــع بأســره، وصــوال  فــرعاأليف 
خيتلـف   ، ضـد املـرأة    اا يـشكل متييـز    ومللمساواة بني اجلنسني،    فالفهم ل . ةالشعبيالقاعدة  مستوى  
 نمـوذج الواملتـوخى    املنظـور  للتوفيـق بـني   بذل  ت واضعي السياسات، وال تزال اجلهود       باختالف
اجلهـود الراميـة إىل     ما برحت   ليم،  اق األ واستقاللالالمركزية  األخذ مؤخرا ب   سياق   يفو. املطبق

. فرص إجيابية كـثرية   وجود  ، على الرغم من     بوجه عام واجه حتديات كبرية    تدعم حقوق املرأة    
هبــا الــيت تتمتــع أحــدثها املنــاخ املنفــتح اجلديــد واحلريــة والــسلطات   الــيت “النــشوة”وشــكلت 
كـثريا   هـذا    ، ولكن خري هلم  اآلن حتديد ما هو      همالناس ميكن ذلك أن   . كبرياديا   اآلن حت  األقاليم

 منظـور   اليت كثريا ما تستمد مشروعيتها من     تحيزة،  امل النظرة اجلنسانية  يف وجود  هما يساء فهم  
مثـة  ومع ذلك،   .  املرأة تنال من مكانة  على أساس تفسريات ضيقة لتعاليم دينية       متزمت  أخالقي  

، كانـت    عديـدة  تمعيـة جم مـشاكل    أن تثـار  من املمكـن اآلن     ف.  اإلجيابية كذلك   من الفرص  كثري
هـذا  شهد  قد  و.  يف صنع القرار   العامةشاركة  بالتايل امل عزز  األمر الذي ي  ،   طي اخلفاء  يف السابق 

الــشجاعة لــديهم  وريها لتطلعــات اجلمــا جــدييــصغون اجلديــد أيــضا ظهــور قــادة جــدد  املنــاخ
املـساواة بـني اجلنـسني واإلنـصاف        على وجـود     الة احل هشجع هذ وت .اإلجنازاتلتحقيق  الالزمة  
  .يف اجملتمع

بعـد تلقــي املالحظــات اخلتاميـة مــن اللجنــة املعنيـة بالقــضاء علــى التمييـز ضــد املــرأة،     و  - ٢
لـــوزارات يف ازيـــادة الـــوعي والتـــدريب علـــى االتفاقيـــة  عمليـــة لنظمـــت وزارة متكـــني املـــرأة 

  .يف املقاطعاتاملركزية إىل مستويات احلكم ة كوماحلمستوى واملؤسسات من 
 التـزام الدولـة     يف إطار  عدد كبري من السياسات املتكاملة       مت اعتماد ،  ٢٠٠٤منذ عام   و  - ٣
  .لقضاء على التمييز ضد املرأةبا
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  للفتــرةجــلن خطــة التنميــة الوطنيــة الطويلــة األ أ بــش١٧/٢٠٠٧القــانون فقــد صــدر   - ٤
 والقــــانون ؛ القـــضاء علـــى االجتـــار بالبـــشر    بـــشأن  ٢١/٢٠٠٧ والقـــانون  ؛٢٠٢٥-٢٠٠٥

 بـــشأن األحـــزاب  ٢/٢٠٠٨ والقـــانون ؛ االنتخابـــات العامـــة إجـــراءات بـــشأن ٢٢/٢٠٠٧
 بـــشأن ٢٠/٢٠٠٨ والقـــانون ؛ بـــشأن االنتخابـــات العامـــة١٠/٢٠٠٨ والقـــانون ؛الـــسياسية
القضاء علـى    بشأن   ٤٠/٢٠٠٨ والقانون    احلجم؛ املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة   املشاريع  

، أيــضا باالشــتراك مــع جملــس النــواب،  أيــضااحلكومــةوأصــدرت . التمييــز العنــصري والعرقــي
، هري إىل القـضاء علـى االسـتغالل والتـش         يرمـي ي  ذ بشأن املواد اإلباحية الـ     ٤٤/٢٠٠٨القانون  

  .فضال عن توفري احلماية للنساء واألطفال
 اهلياكـــل األساســـية دادمـــدى اســـتع مناقـــشات علـــى مـــستوى الدولـــة حـــول ودارت  - ٥

لتصديق على الربوتوكولني االختيـاريني،     لإلقدام بثقة على ا    ،الدولةآليات  ؤسسية و املليات  واآل
حتقيقـا هلـذه الغايـة،      و.  ومـسؤوليات كـبرية    تبعـات   هذا التصديق من   نطوي عليه ي ما إىلالنظر  ب

  .وتوكولني االختيارينيلتصديق على الرباإعداد نص ب الدوائر األكادميية احلكومة حاليا كلفت
  

  اإلجنازات    
الـسياسات والـربامج واألنـشطة الراميـة إىل احلـد           بعـض   وقد وضعت خمتلف الوزارات       - ٦

مـسؤويل   هالتنـسيق مـ   ب هاتنفيـذ قامـت ب  من عدم املساواة بني اجلنـسني يف قطاعـات كـل منـها و             
 أفــضل ها حــددتبعــضإن بــل .  هلــاة التابعــاملعنيــة بالقــضايا اجلنــسانية  العمــل أفرقــةوالتنــسيق 

علــى ومنــها  علــى املــستوى دون الــوطين، يف جمــال حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، ،املمارســات
حفـز احلكومـات     تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين    القـوانني احملليـة بـشأن    أن وضعسبيل املثال،   

وضــع التخطــيط وعلــى املــستوى دون الــوطين علــى إدراج منظــور جنــساين فيمــا تقــوم بــه مــن 
يف بـشأن مكافحـة االجتـار       القـوانني احملليـة     ت  وأد. األقـاليم  علـى مـستوى      ات اخلاصة هبا  امليزاني
دفعـت القـوانني احملليـة      االجتـار باألشـخاص يف بعـض احملافظـات، يف حـني             إىل احلد من     األقاليم

 مـــسؤويل إنفـــاذ القـــانون إىل إبـــالغلقـــضاء علـــى العنـــف العـــائلي الـــضحايا ا لألقـــاليم بـــشأن
 مــن املؤســسات الـيت أنــشئت علــى املـستوى دون الــوطين ملــساعدة ضـحايا العنــف   /وحـدات لاو

  . تعزيز مكانة املرأةالعنف ويفمعاجلة حاالت يف  ويستعان بتلك القوانني. النساء
يف إندونيـسيا  وحـدة  الحكومـة  اليت تتوخى رؤى ال إحدىالقضاء على التمييز    ويشكل    - ٧

لــشعب ا حقـوق  بـشأن  االنفتـاح والــوعي  يف ا الـصدد يتمثـل  يف هــذ وأبـرز اإلجنـازات  . حتقيقهـا 
جملتمـع  نظمـات ا  يمكن مل فـ . حياة أفضل التماس   يف   العامةشاركة  املزيادة  و،  ماوالدولة والتزاماهت 

القـضايا  مـا يتعلـق منـها ب       حبرية، مبا يف ذلك      اتطلعاهتعن   التعبرياملدين واملنظمات غري احلكومية     
 اإلعـالم  طوتـشارك وسـائ  . تلربملانيـا لاهليئـة التـشريعية جتمـع      يف  ويوجـد   . املتصلة حبقوق املرأة  
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علــى الــصعيد وهنــاك عــدة جلــان .  حقــوق اإلنــسانإعمــال يف اإلشــراف علــى مــشاركة كــبرية
 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، واللجنة الوطنيـة للقـضاء علـى العنـف ضـد املـرأة                  منهاوطين،  ال
اللجنــة اإلندونيــسية حلمايــة وكبــار الــسن، لمــواطنني ، واللجنــة الوطنيــة ل)بريميبــوانكومنــاس (

  .شرف أيضا على إعمال حقوق اإلنسانت وهي املظامل، انةالطفل، واللجنة الوطنية ألم
 القـوانني احملليـة  ارة القانون وحقوق اإلنسان مبادئ توجيهية لـصياغة         وزأصدرت  وقد    - ٨

أصـدرت  و.  خلوهـا مـن التحيـز اجلنـساين        ولكفالـة  العليا مع القوانني    هاتعارضل ا منع يف األقاليم 
القـوانني   صـياغة    بـشأن وزارة الداخلية أيضا مبادئ توجيهية حلكومـات املقاطعـات والبلـديات            

ضــد املــرأة، وتعزيــز التمييــز ، مبــا يف ذلــك  يف األقــاليم مبــادئ عــدم التمييــزالقائمــة علــى احملليــة
  .ومحاية حقوق اإلنسان واملساواة بني اجلنسني

  
  اتالتحدي    

على الرغم من أن دستور إندونيسيا يضمن املساواة بني الرجل واملـرأة يف البلـد، كمـا                   - ٩
التـشريعات   هـذه    ا زال تنفيذ  مالسياسات والربامج ذات الصلة،     و يف خمتلف التشريعات     يتجلى

شاسع وعــدد الــغــرايف البلــد اجلحجــم بــالنظر إىل و .تكتنفــه الــصعوباتالــسياسات والــربامج و
 يف ةوعيـ تالونـشر  ال برامج ، تستدعيالالمركزيةري، فضال عن العملية احلالية لتطبيق   ه الكب سكان

آليــات حقــوق بــني  وخاصــة ، االلتــزاميف درجــة ويــؤدي التفــاوت. صلة متــبــذل جهــودالواقــع 
  تنفيذ التشريعات والـسياسات والـربامج      يفالتقدم احملرز   إىل تباين    األقاليم،اإلنسان على صعيد    

  .ق اإلنسان حبقواملتعلقة
التفاهم بني السلطات التنفيذيـة والتـشريعية   انعدام تزام و ل اال غياب أيضا   يؤدي،  وباملثل  - ١٠
وينعكس هـذا يف    .  حقوق اإلنسان  ات منظور خالية من سياسات وقرارات   اختاذ   إىل   القضائيةو

يـز ضـد املـرأة،      يتمتقتـصر علـى ال    الوطين واحمللي، الـيت ال      على املستويني    املختلفة القوانني احمللية 
  . أيضاهانتهك حقوقت بل
  

  املبادرات واإلجراءات املتخذة    
مــن التــدابري اهلامــة للتعامــل مــع التحــدي الــذي ميثلــه اســتقالل األقــاليم إقــرار الالئحــة    - ١١

 املتعلقــة بتوزيــع اإلدارة بــني احلكومــة املركزيــة وحكومــات األقــاليم       ٣٨/٢٠٠٧احلكوميــة 
 املتعلقـة بتنظـيم     ٤١/٢٠٠٧كانـت هلـا آثـار علـى الالئحـة احلكوميـة             البلـديات، الـيت     /واملناطق

فقــد تــأثرت بــذلك الــسياسات اخلاصــة بتعمــيم املنظــور . اجلهــاز اإلداري علــى صــعيد األقــاليم
البلديات، كما تأثر تنفيـذ الـربامج املتعلقـة     /اجلنساين على صعيد املقاطعات واملقاطعات الفرعية     
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مكاتب األقاليم املكلفة بتعميم املنظور اجلنـساين علـى وجـه        فاتسع اآلن نطاق سلطات     . بذلك
  .التحديد، وازدادت سهولة تنفيذ األنشطة املقررة

 تعزيــز تعمــيم املنظــور ٢٠٠٩وكــان مــن املبــادرات اهلامــة يف النــصف الثــاين مــن عــام   - ١٢
زانيـة  اجلنساين على الـصعيد املؤسـسي مبراعاتـه يف ختـصيص املـوارد البـشرية ويف خمصـصات املي                   

ــة    ١١٩/٢٠٠٩مــن خــالل الالئحــة رقــم   ــادئ التوجيهي ــة بــشأن املب ــر املالي  الــيت أصــدرها وزي
وبـــدئ يف تطبيقهــا يف عـــام  . لــصياغة خطــط األنـــشطة الوزاريــة وقـــوائم املــشاريع وتقييمهــا     

مؤسـسات بوصـفها وكـاالت رائـدة، وهـي وكالـة التخطـيط        /، وحتددت سبع وزارات   ٢٠١٠
، وزارة الدولة لـتمكني املـرأة ومحايـة الطفـل، ووزارة املاليـة، ووزارة               )بابيناس(اإلمنائي الوطنية   

  .التعليم الوطين، ووزارة الزراعة، ووزارة الصحة، ووزارة األشغال العامة
  

  ٣املادة     
  اآللية والربامج الرامية إىل تعزيز النهوض باملرأة    
  احلالة الواقعية    

لطفـل هـي اآلليـة الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة وحتقيـق              وزارة الدولة لتمكني املرأة ومحاية ا       - ١٣
تعميم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف    تقوم على   املساواة بني اجلنسني من خالل تنفيذ استراتيجية        

نــواب  لتنــسيق فتوجــد آليــات ختــضع  دون الــوطين أمــا علــى الــصعيد مجيــع قطاعــات التنميــة،  
 اتوزارمـن الـ  وقد أنشأت كـل  .  إندونيسيا يف أحناء املقاطعات الفرعية حكام  نواب  احملافظني و 
 لتنــسيق التخطــيط ووضــع  املعنيــة بالقــضايا اجلنــسانية  العمــل أفرقــة ومراكــز التنــسيق الرئيــسية
ــ  ، دون الــوطينالــصعيدعلــى و. ا يف وزاراهتــانية اجلنــساالعتبــاراتراعــي ي ات علــى حنــوامليزاني

 مـن أعـضاء مـن       وهـو يتـألف   ميـة،   للتناإلقليمـي    التخطـيط    املـذكورة جهـاز    العمل   يترأس أفرقة 
ويــشكل عــدم .  الوطنيــةدونلوكــاالت احلكوميــة التابعــة ل ،مراكــز تنــسيق الــشؤون اجلنــسانية

التزام بعض صناع القرار، وافتقار مسؤويل التنـسيق إىل القـدرات واملهـارات املتعلقـة بالتحليـل                 
ــشتركة ا      ــشاكل امل ــصيلية، بعــض امل ــات التف ــوافر البيان ــدم ت ــساين، وع ــيت صــودفت  اجلن ــى ل عل

  .الصعيدين الوطين ودون الوطين
  

  التدخالت واإلجنازات    
ــساين داخــل املؤســسات         - ١٤ ــى تعمــيم املنظــور اجلن ــة العمــل عل يف ســبيل اإلســراع بعجل

احلكومية، علـى كـل مـن الـصعيدين الـوطين ودون الـوطين، تقـوم وزارة الدولـة لـتمكني املـرأة                       
، أو جـائزة العمـل اجلنـساين، يف        ة باراهيتـا إيكابرايـا    جـائز  مبـنح    ٢٠٠٥ومحاية الطفل منذ عـام      

عيد األم للمؤسسات احلكومية واملناطق الـيت تظهـر أوجـه تقـدم وإجنـازات جـديرة بالتنويـه يف                    
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وقــد منحــت حــىت اآلن لثمــاين مؤســسات حكوميــة جــوائز،   . جمــال تعمــيم املنظــور اجلنــساين 
مثانيـة أقـاليم وأربـع عـشرة بلديـة جـوائز            تتراوح بني املـستوى املبـدئي واملتوسـط، بينمـا تلقـت             
  .للعمل اجلنساين، تتراوح بني املستوى املبدئي واملتقدم

وأظهر بند امليزانية الوطنية اخلاص بـالتعليم الـوطين والـصحة الوطنيـة زيـادة مطـردة يف                    - ١٥
هـذا  و.  يف املائـة مـن امليزانيـة الوطنيـة الـسنوية للتعلـيم             ٢٠فقد كرس الدسـتور نـسبة       . كل عام 

معناه أن مزيدا من األسـر الفقـرية ومزيـدا مـن األطفـال، سـواء البنـات أو األوالد، سـتتاح هلـم                   
وتتجـاوز ميزانيـة التعلـيم      . الفرصة على قدم املساواة للحصول على إمكانيات متكافئـة للتعلـيم          

. بكــثري بنــود امليزانيــة املخصــصة للقطاعــات األخــرى إذا مــا أضــيفت إليهــا مــسامهات األقــاليم 
ووضعت أيضا بـرامج لإلنعـاش      . وتظهر ميزانية الربامج احلكومية من أجل الفقراء زيادة سنوية        

الزراعي من خـالل تـوفري االئتمانـات البالغـة الـصغر وتعزيـز رؤوس أمـوال مجاعـات املـزارعني                     
 واملزارعني واملزارعـات الفقـراء بالبـذور        الفقريةوتوفري املخصبات الزهيدة الثمن وتزويد األسر       

وتركـز اجلهـود املبذولـة للـتمكني االقتـصادي للمجتمعـات الـساحلية وإلنعـاش                . لعالية اجلـودة  ا
واشـتملت  . مصائد األمساك على زيادة اإلنتاج من أجل النـهوض بـدخل الفالحـني والـصيادين              

ــة جتمــع بــني        ــيت تأخــذ بطريق ــشعب ال ــة مــصاحل ال ــربامج املوضــوعة لرعاي أصــحاب ”بعــض ال
 علـى تقـدمي مـساعدة مباشـرة مـن قبيـل برنـامج األسـرة املـشرقة                   “املصلحة وأصحاب التمويـل   

، )للنــساء احلوامــل واألســر الــيت لــديها أطفــال يف ســن املدرســة ودون ســن اخلامــسة    (باألمــل 
، والتــأمني الــصحي العــام، )لألســر، مبــا فيهــا األســر املعيــشية الــيت تعوهلــا املــرأة(واألرز للفقــراء 

، )ألســر الفقــرية الــيت لــديها أوالد وبنــات يف ســن املدرســة ل(واملــساعدة يف التــشغيل املدرســي 
وتوجد أيضا برامج للـتمكني اجملتمعـي مـن خـالل الربنـامج الـوطين         . واملساعدة النقدية املباشرة  

وتنميـة املـشاريع املتناهيـة الـصغر والـصغرية واملتوسـطة            ) يب إن يب إم مانـديري     (لتمكني اجملتمع   
ضمان االئتمان للتعاونيات النـسائية ومجاعـات املـرأة يف جمـال            والتعاونيات اليت توفر تسهيالت     

ــاطق     . االقتــصاد اإلنتــاجي ــة للمن ــامج التنمي ــتمكني اجملتمــع مــن برن ــوطين ل ــامج ال ــألف الربن ويت
الفرعية، وبرنامج التخفيف من حدة الفقر يف املدن، والتسريع بالتنمية للمناطق املتخلفـة النمـو               

، جـرى توسـيع نطـاق الربنـامج ليـضم الربنـامج اإلقليمـي               ٢٠٠٨ومنـذ عـام     . واملناطق اخلاصـة  
وجتري يف مجيع هذه الـربامج مراعـاة املنظـور    . لتنمية اهلياكل األساسية االجتماعية واالقتصادية    

  . اجلنساين
ويشكل إصالح البريوقراطيـة العامـل الرئيـسي يف جنـاح هـذه الـربامج، وهـو يرمـي إىل              - ١٦

 وتضطلع كثري من املناطق بإصالحات بريوقراطية هتدف إىل زيـادة           .ضمان النهوض حبياة املرأة   
فاعتمـدت مقاطعـة ليبـاك الفرعيـة يف جـاوة      . الشفافية واملشاركة العامة مع احلد مـن التكـاليف       

، أقر الربملـان احمللـي، بـدعم مـن     ٢٠٠٤ويف عام  . الغربية إحدى األفكار اليت أشار هبا اجلمهور      
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وتوجد يف مقاطعة كيبومني الفرعية يف جـاوة        .  الشفافية واملشاركة  احلكومة، قانونا حمليا بشأن   
الوسطى مشاركة عامة يف مجيع القرارات ويف وضع الـسياسات املتعلقـة بالتنميـة، علـى النحـو                  

واسـتعانت  .  بـشأن املـشاركة العامـة      ٤٣/٢٠٠٤الذي ينص عليه القانون احمللي لكيبومني رقم        
. يف مجع مالحظـات املـواطنني     ) تليفزيون راتيه (نية احلكومية   كيبومني أيضا باإلذاعات التليفزيو   

، تكون لدى بليتار يف شرق جاوة نظام لإلدارة واإلعالم للمـوظفني املـدنيني   ٢٠٠٠ومنذ عام   
عــن طريــق اإلنترنــت يرمــي إىل الــربط بــني مجيــع مــستويات احلكــم مــن رؤســاء البلــديات إىل   

ــات ني األداء املؤســسي وأعــاد تنظــيم احملفوظــات   وحقــق هــذا النظــام إجنــازات يف حتــس  . احمللي
وتــصدر حكومــة مدينــة باليلبابــان يف كاليمانتــان الــشرقية بطاقــات هويــة    . اخلاصــة بــاملواطنني

خاصة للفقراء، وتقدم املنح الدراسية والتمويل األويلّ للمـشاريع الـصغرية، كمـا بـسطت نظـم                 
 احلكـم احمللـي حتقيقـا للكفـاءة         ومت تبـسيط مؤسـسات    . منح التراخيص وإصدار شهادات الوفاة    

فعلــى ســبيل املثــال، جــرى ضــم املكتــب الــوطين لتنظــيم األســرة إىل مكتــب متكــني   . والفعاليــة
  .اجلمهور ليصبحا وكالة تنظيم األسرة والتمكني االجتماعي

وبدأت عدة مناطق يف إدخال خدمة املركز اجلامع لزيادة احلماية ومتكني املرأة، وهـي                - ١٧
بطاقـــات اهلويـــة وشـــهادات املـــيالد وشـــهادات الـــزواج وشـــهادات الطـــالق   تـــشمل إصـــدار 
  .وشهادات الوفاة

وعلى الصعيد اإلقليمي، مل تكن توجد سياسات عامة كثرية ينصّب تركيزهـا مباشـرة                - ١٨
ورغـم ذلـك، فقـد كـان للـوائح والـسياسات الـيت              . أو ضـمان تقـدم املـرأة      /على إزالة التمييـز و    

ه عــام آثــار إجيابيــة بالنــسبة للمــرأة ســواء بطريــق مباشــر أو غــري   هتــدف ملــصلحة الــشعب بوجــ
. ويعزى هذا إىل أن النساء ميكـن أن يكـّن جـزءا مـن الفقـراء وغـري املـتعلمني واملـسنني                     . مباشر

ومــن النمــاذج العديــدة حلكومــات األقــاليم الــيت تطبــق لــوائح لــصاحل الــشعب وتراعــي املنظــور  
عملية لتدوير مبـالغ احلـوافز لتجديـد منـازل          ) ١: (وجد فيها اجلنساين حكومة بوربالينغا، اليت ي    

الفقراء، ويقصد هبا يف الوقـت ذاتـه تنميـة روح التـضامن االجتمـاعي واالعتمـاد علـى الـذات؛                     
برنــامج األغذيــة الكثيــف العمالــة، الــذي جيمــع بــني القــضاء علــى الفقــر، وإجيــاد وظــائف  ) ٢(

لصحة العامة، وهو برنامج للتأمني الصحي يقـوم        برنامج احلفاظ على ا   ) ٣(جديدة، والزراعة؛   
وقامـت مدينـة باليكبابـان، يف كاليمانتـان الـشرقية، مـن             . على إعانات مالية متعددة القطاعات    
 لإلقليم بشأن استئصال الفقـر، وذلـك بـتمكني          ٠٨/٢٠٠٤خالل القانون احمللي اإلقليمية رقم      

 جمموعة، تتـراوح    ٢٣ت يبلغ عددها    شباب الشوارع من خالل إكساهبم جمموعات من املهارا       
وجتــاوزت . بــني القيــادة واملهــارات امليكانيكيــة واإللكترونيــات واحلياكــة ومهــارات الطهــو       

مقاطعتــا موســي بانيواســني الفرعيــة، يف ســومطرة اجلنوبيــة، وإنــدرامايو، يف جــاوة الغربيــة،         
ومنـذ عـام    .  يف املائـة   ٢٠املتطلبات الدستورية بتخصيصهما ميزانيـة للتعلـيم تزيـد نـسبتها علـى              
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ــدائي     ٢٠٠٢ ــالتعليم االبت ــدءا ب ــيم اجملــاين تــدرجييا، ب ، جيــري يف موســي بانيواســني تطبيــق التعل
ــام    ــة، ويف ع ــدارس العام ــدائي    ٢٠٠٥واإلعــدادي بامل ــيم االبت ــضا للتعل ــيم اجملــاين أي ــيح التعل  أت

 علــى التعلــيم ٢٠٠٧ويطبــق التعلــيم اجملــاين أيــضا منــذ عــام  . واإلعــدادي باملــدارس اإلســالمية
وتــويل يوغياكارتــا اهتمامــا . العــايل، وذلــك يف أكادمييــة ســيكايو للتمــريض والفنــون التطبيقيــة 

ــدرها      ــة ق ــة بتكلف ــصحة العام ــبريا خلــدمات ال ــة ٢ ٠٠٠ك ــات   ٢٠( روبي ــنتات الوالي ــن س  م
ــا و ) املتحــدة ــسكان يوغياكارت ــة ٥ ٠٠٠ ل ــات املتحــدة   ٥٠( روبي ــنتات الوالي ــن س ــري )  م لغ
 هــي تــوفري الرعايــة اجملانيــة يف  ٢٠٠٨وأحــدث خدمــة جــرى إدخاهلــا منــذ عــام  .  هبــااملقــيمني

ــالرقم      ــصال بـ ــق االتـ ــن طريـ ــعاف عـ ــيارة لإلسـ ــتخدام سـ ــوارئ باسـ ــاالت الطـ  ١١٨ YESحـ
ــا للطـــوارئ ( ــة يوغياكارتـ ــاوة  ). األحـــرف األوىل مـــن خدمـ ــة ســـولو، يف جـ وتطبـــق يف مدينـ

ــشعب، إذ جيــري يف هــذه ا      ــي   الوســطى، سياســات صــديقة لل ــا يل ــة م ــد عــدد  ) ١(ملدين حتدي
بـذل جهـود لتعزيـز االتـصال بـني خمتلـف            ) ٢(اجملمعات التجارية الكـبرية واألسـواق املـصغرة؛         

تقـدمي القـروض امليـسرة      ) ٣(الفئات، مبا فيها اجلماعات األصولية واملنحدرين من عرق صيين؛          
ــة ٤للحــرفيني، وغالبيتــهم مــن النــساء، حبــد أقــصى    الر مــن دوالرات  دو٤٠٠( ماليــني روبي

تقـدمي اخلـدمات الـصحية اجملانيـة ملـن يعـانون الفقـر              ) ٤(للـشخص الواحـد؛     ) الواليات املتحدة 
ــا يف ذلــك خــدمات املرضــى املقــيمني والطــوارئ واملعمــل        ــساء، مب املــدقع، ومعظمهــم مــن الن

وقــدمت عــدة منــاطق الرعايــة اخلاصــة للنــهوض  . واإلشــعاع، والعمليــات الــصغرية واملتوســطة 
ــصحة ــة  ب ــصفة عام ــور ب ــرأة واجلمه ــة يف     .  امل ــة ســولوك الفرعي ــاطق مقاطع ــذه املن ــني ه ومــن ب

سومطرة الغربية، وجيمربانا يف بايل، وسوميدانغ يف جـاوة الغربيـة، الـيت تـوافرت هبـا اخلـدمات           
األساســية بــدون مقابــل يف العيــادات الــصحية اجملتمعيــة وخــدمات املرضــى اخلــارجيني وطــب    

ل األول يف العيــادات الــصحية  رئــة والفحــوص املعمليــة وتوليــد الطفــ    األســنان والرعايــة الطا 
  .مقابل بدون
وباستخدام امليزانية احملـدودة املخصـصة لـتمكني املـشروعات الـصغرية، ومعظمهـا أقـل              - ١٩
.  يف املائة من ميزانية اإلقلـيم، حتـاول بعـض حكومـات األقـاليم تعزيـز املـشاريع الـصغرية                    ٢من  

، ٢٠٠٥ومنــذ عــام .  بــانتول وبوربالينغــا والمونغــان ويوغياكارتــا ومــن بــني هــذه احلكومــات 
اعتمدت اخلدمات التعاونية ملقاطعـة مجـرب الفرعيـة وهياكلـها الفرعيـة مفهـوم مـصرف غـرامني                   

وأنـشأت املقاطعـة مـصرفا خاصـا هبـا، هـو مـصرف              . ملساعدة الفقراء، وبينهم كثري من النـساء      
وكانـــت مـــديرات ). ف األســـر الفقـــرية، أي مـــصرمـــصرف غـــاكنيأو  (كيلوارغـــا مـــسكني

املصرف إىل حد كبري من النساء اللوايت مل يتعـّد تعلـيمهن املـستوى االبتـدائي أو اللـوايت ُدرِبـن                     
ويوجــد يف مقاطعــة تيمــور الوســطى اجلنوبيــة الفرعيــة يف نوســا . علــى إمــساك الــدفاتر البــسيطة
العادات والتقاليـد احملليـة واملؤسـسات        املتعلق بتفعيل    ١٧/٢٠٠١تينغارا الشرقية القانون احمللي     
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وهــو يــشمل االعتــراف حبقــوق الــسكان األصــليني      . التقليديــة وحفظهــا وتنميتــها ومحايتــها   
وقوانينهم وحبق اجملتمعات احمللية يف التحكم يف مواردهـا االجتماعيـة االقتـصادية واحتـرام هـذه        

 جـاوة الوسـطى منـهجا       ، اسـتحدثت مقاطعـة كيبـومني الفرعيـة يف         ٢٠٠٠ومنذ عـام    . احلقوق
وتوجــد لــدى بــانتني ويوغياكارتــا وكاليمانتــان اجلنوبيــة وعــدة مقاطعــات   . للتوعيــة اجلنــسانية

 للتنميـة   “خمطـط كـبري   ”ويف جاوة الوسطى    . أخرى أيضا قوانني حملية لتعميم املنظور اجلنساين      
ــي        ــساين، كمــا يوجــد القــانون احملل ــه املنظــور اجلن ــى في ــة املــرأة   املتعلــق حبما٣/٢٠٠٩يراع ي

ــة ملكافحــة   . ومناهــضة العنــف القــائم علــى نــوع اجلــنس   ويف عــدة منــاطق أخــرى قــوانني حملي
  .االجتار، ومنها سومطرة الشمالية وسوالويسي الشمالية وجاوة الشرقية وكاليمانتان الغربية

  
  التحديات     

ات تــنجم عــن انعــدام التعاضــد والتنــسيق بــني صــناع القــرار يف بعــض األحيــان سياســ    - ٢٠
وقد أدى هذا إىل عـدم إيـالء اهتمـام لكـثري مـن حقـوق املـرأة، سـواء علـى املـستوى                        . متناقضة

وقــد حــددت كــثري مــن األطــراف، . املركــزي أو، بدرجــة أشــد كــثريا، علــى مــستوى األقــاليم
، ٢٠٠٧وحبلـول عـام     . فيها اللجنـة الوطنيـة للمـرأة، قـوانني حمليـة متييزيـة كـثرية يف األقـاليم                  مبا

 قانونا حمليا باألقاليم، وأوصـت      ٥ ٥١٨رة القانون وحقوق اإلنسان قد استعرضت       كانت وزا 
ــها ١ ٤٠٦بإبطــال  ــوانني من ــاء   .  ق ــة بإلغ ــل، قامــت وزارة الداخلي ــا يف  ٦٧٨وباملث ــا حملي  قانون
  . قانونا١٦٣، وجيري حاليا استعراض األقاليم

  
  املبادرات واإلجراءات املتخذة    

ئق، وعمال علـى تـسريع عمليـة تعمـيم املنظـور اجلنـساين يف               ردا على التحديات والعوا     - ٢١
األنــشطة الرئيــسية، أعــدت احلكومــة مــشروع توجيــه رئاســي بــشأن التعجيــل بتعمــيم املنظــور   

ووفقــا ملــشروع التوجيــه، . اجلنــساين، هــو اآلن قيــد الدراســة مــن جانــب أمــني جملــس الــوزراء 
ارة التنــسيق مــن أجــل رفــاه مؤســسات، ومنــها وز/ســوف يكــون القــرار يف يــد ســت وزارات 

الـــشعب، ووزارة املاليـــة، ووزارة الدولـــة حلـــسن االنتفـــاع جبهـــاز الدولـــة، ووزارة الداخليـــة، 
ــة       ــل، والوكال ــة الطف ــرأة ومحاي ــتمكني امل ــة ل ــسان، ووزارة الدول ــانون وحقــوق اإلن ووزارة الق

ميـة مرسـوما بـشأن     ودعما هلذا املفهوم أيضا، أصدر وزير ختطـيط التن        . الوطنية لتخطيط التنمية  
إجياد فريق تقين يتألف أعـضاؤه مـن ممـثلني حكـوميني لتوجيـه عمليـة ختطـيط التنميـة علـى حنـو                     

  .يراعي املنظور اجلنساين
وتعكــف احلكومــة أيــضا علــى إعــادة صــياغة مــشروع القــانون املتعلــق باملــساواة بــني      - ٢٢

يا للغايــة يف التغلــب علــى ومــن املتوقــع أن يــؤدي املــشروع املــذكور دورا اســتراتيج . اجلنــسني
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أوجه القصور يف األنظمة السابقة وأن يكون مبثابة قانون جـامع، لـيس فقـط للـسلطة التنفيذيـة                   
ومن املـسائل الـيت   . وإمنا أيضا للسلطة التشريعية والسلطة القضائية واجلامعات والقطاع اخلاص      

 قطاعــات التعلــيم ســيتناوهلا املــشروع العمــل اإلجيــايب الــذي يــشتمل علــى نظــام للحــصص يف   
واالقتصاد والسياسة والعمل؛ وآليات لرصـد القيـام بتعمـيم املنظـور اجلنـساين حبيـث تـدرج يف                   
صــلب التقــارير املقدمــة الــسياسات وتنفيــذها وتوزيــع املــساواة بــني اجلنــسني وغــري ذلــك مــن    

 الدولية، مـن    املسائل اهلامة؛ مبا يف ذلك اإلشارة إىل اإلبالغ ومدته يف حتقيق خمتلف االلتزامات            
قبيل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وخطـة عمـل بـيجني، واألهـداف                         

وميثل مجع اإلحـصاءات اجلنـسانية جـزءا ال يتجـزأ مـن هـذه العمليـة،                 . اإلمنائية لأللفية، وغريها  
ــول         ــة، وصــياغة احلل ــسياسات العام ــا الســتخدامها يف وضــع ال ــام عليه وســيتاح االطــالع الع

وجيـــري حتقيـــق املـــشاركة العامـــة حتديـــدا عـــن طريـــق رصـــد سياســـات احلكومـــة    . الرصـــدو
وحكومات األقاليم واجلامعات والقطـاع اخلـاص فيمـا يتعلـق بتنفيـذ تعمـيم املنظـور اجلنـساين،              

  .فضال عن مسائل امليزانية
ــه        - ٢٣ ــاليم وقــد أضــفيت علي ــاليم إىل مبــدأ إنعــاش متكــني هــذه األق ويــستند اســتقالل األق
والبــد مــن تعزيــز هــذه الفكــرة علــى مجيــع       . ٢٩/١٩٩٩لــصبغة الرمسيــة مبوجــب القــانون    ا

وجـرى  . مستويات صنع القرار، ملنع وضع قوانني حملية يف األقاليم تتعارض مـع القـوانني العليـا            
، رغـم أن اجلهـود مـا زالـت مـستمرة      ٣٢/٢٠٠٤حتديث القانون املذكور مـن خـالل القـانون          

وميكـن أن تـستخلص دروس طيبـة مـن جنـاح األقـاليم              .  الذايت لألقـاليم   لتنقيح قانون االستقالل  
  .يف املناطق اليت متكن قادهتا من النهوض بدرجة كبرية حبياة السكان فيها

ــسائية         - ٢٤ ــا ســلف، تواصــل خمتلــف منظمــات اجملتمــع املــدين وجلماعــات الن واســتجابة مل
ئل الـيت جيـري تناوهلـا تفاوتـا كـبريا،           وتتفاوت املسا . ممارسة الضغط على الدولة لتحسن أداءها     

مــن التعلــيم إىل الــصحة والبيئــة والــدين والقــانون والــسياسة والفقــر واالقتــصاد ومحايــة حقــوق 
ومـن االئتالفـات الـيت تناصـر بـشدة قـضايا املـرأة شـبكة التـشريعات          . الشعوب األصلية وهكذا 

وكانـت  . لة متكـني املـرأة    املناصرة للمرأة، اليت تشمل منظمـات غـري حكوميـة تركـز علـى مـسأ               
هذه الشبكة ناجحة إىل حد كبري يف إبـداء الـرأي للـهيئات احلكوميـة والتـشريعية، كمـا يظهـر                     
جناحها يف إدراج منظور ملناصرة املرأة يف قوانني خمتلفة، مثل قـانون استئـصال العنـف العـائلي،                  

 وإدراكـا ألمهيـة الرقابـة       .وقانون اجلنسية، وقانون القضاء على االجتار بالبشر، وقـانون الـصحة          
ــة وخمتلــف املنظمــات        ــة، مت التعــاون بــني الدول ــز منظــور الدول ــضرورة تعزي العامــة، ومراعــاة ل

 وحركـــة رفـــاه األســـرة، فـــضال عـــن مجاعـــات اجملتمـــع املـــدين “الكـــواين”اجلماهرييـــة، مثـــل 
  .واملنظمات غري احلكومية، وسيستمر تطوير ذلك التعاون يف خمتلف امليادين
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  ٤ة املاد    
  التدابري املرحلية اخلاصة للتعجيل باملساواة    
  احلالة الواقعية    

لقد طرأت تغريات على طريقة التفكري والعالقات بني اجلنسني يف كثري مـن األمـاكن،      - ٢٥
فـاملرأة تعمـل جنبـا إىل جنـب مـع      . وال سيما يف صفوف الطبقـة املتوسـطة يف املنـاطق احلـضرية           

ــاو   ــهما اآلخــر    الرجــل، ســواء يف إطــار احلي ــرم كــل من ــسياق املهــين، وحيت ــة، أو يف ال .  الزوجي
وبالرغم من هذا، جتعل الثقافة السائدة الرجل مسؤوال عن صنع القـرار داخـل األسـرة، وتبعـد                  

وما زال الكثريون يعتربون األمومة مسألة أنثوية صرفة، وليـست حتقيقـا            . املرأة إىل اجملال املرتيل   
ونتيجة لذلك، كثريا ما تعّد محايـة األم أقـل أمهيـة،     .  يف الواقع  ملصلحة الدولة الكربى كما هي    

وما زال الدور النمطـي للرجـل بوصـفه         . وُينظر إىل املرأة باعتبارها مسؤولة عن دورها اإلجنايب       
العائــل والــدور النمطــي للمــرأة بوصــفها ربــة بيــت، رغــم أن عــددا كــبريا مــن النــساء تعملــن     

ان عــادة يف ممارســة العالقـات بــني اجلنــسني يف احليــاة  لكـسب الــرزق مــن أجــل األسـرة، يظهــر  
وما زال القطاع العام بـصفة عامـة، واجملـال الـسياسي بـصفة خاصـة، يعتـربان إىل حـد                     . اليومية

ــذكور   ــى ال ــصحة والعمــل     . كــبري حكــرا عل ــا ال ــا فيه ــع القطاعــات، مب ــرأة يف مجي وتتخلــف امل
ول رمسيـا دون اشـتغال املـرأة بالعمـل          وعلى الرغم من عدم وجود مـا حيـ        . واالقتصاد والسياسة 

الــسياسي، فمــا برحــت االعتبــارات الثقافيــة الكــبرية واملمارســات يف الــدوائر الــصغرية وعلــى    
  .مستوى األسرة غري مؤاتية لقيام املرأة بأدوار نشطة واستراتيجية بنفس درجة الرجل

  
  التدخالت    

 املتعلـق   ٢/٢٠٠٧ة مبوجب القـانون      يف املائة للمرأ   ٣٠لقد أذنت الدولة حبصة نسبتها        - ٢٦
ــإجراءات ــة ب ــات العام ــانون ، االنتخاب ــق ٢/٢٠٠٨ والق ــ املتعل ــسياسيةب ــانون ،األحزاب ال  والق

ووردت تغريات هامة فيما يتعلـق حبـق املـرأة يف احليـاة      . االنتخابات العامة ب املتعلق ١٠/٢٠٠٨
يف البنـد الـذي يـنص علـى      املتعلق باألحزاب الـسياسية، وذلـك     ٢/٢٠٠٨السياسية يف القانون    

 املتعلق بانتخـاب أعـضاء      ١٠/٢٠٠٨وحيدد القانون   . حصة املرأة يف هيكل األحزاب السياسية     
ــشريعية     ــهيئات الت ــاليم حــصة للمــرأة يف الترشــيح لل ــشريعية يف األق ــة الت ــنظم الترشــيح  . اهليئ وي
 املتعلــق ١/٢٠٠٩للمناصــب االنتخابيــة كــذلك يف الالئحــة احلكوميــة الــيت حتــل حمــل القــانون  

 املتعلق بانتخـاب أعـضاء اهليئـة التـشريعية يف األقـاليم بـالنظر       ١٧/٢٠٠٩بالتغيريات يف القانون    
وأمـا عـن مـشاركة املـرأة يف وضـع           . إىل أن أحكام ذلك القانون مبكن أن تلغي صوت األغلبية         

القـوانني  السياسات احلكومية، فالدولة تضمن املشاركة الكاملة جلميع عناصر اجملتمع يف وضع            
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وقـد شـجع رسـوخ دور    ).  بشأن وضـع القـوانني واللـوائح   ١٠/٢٠٠٤ من القانون   ٥٣املادة  (
  .اجملموعة الربملانية النسائية النشيط أيضا على إصدار قدر كبري من التشريعات لصاحل املرأة

وبالرغم من أن املرأة ما زال بإمكاهنا تقـدمي اإلقـرارات الـضريبية املـشتركة مـن خـالل                     - ٢٧
رقم اهلوية الضريبية لزوجها، فقد أصبح حقا اجتماعيـا جلميـع املـواطنني، مبـا يف ذلـك النـساء،                    

وقـد يكـون هـذا مـن عوامـل تغـيري األمنـاط االجتماعيـة                . أن يكون هلم رقم ضـرييب خـاص هبـم         
ــرأة والرجــل باســتقالله          ــن امل ــه كــل م ــع في ــد يتمت ــوذج جدي ــسائدة، باســتحداث من ــة ال الثقافي

قطاع االقتصادي، تتاح ائتمانـات خاصـة للمجموعـات االقتـصادية النـسائية،             ويف ال . كمواطن
ــال   ــصغر      (بريكاســاعلــى ســبيل املث ــة ال ــاملرأة يف املــشاريع املتناهي ــات اخلاصــة ب خطــط االئتمان

 بأموال مـن وزارة التعاونيـات واملـشاريع الـصغرية           ٢٠٠٧-٢٠٠٦، اليت أنشئت يف     )والصغرية
، ختصيص مبالغ تتـوىل     ٩١/٢٠٠٧ مبوجب الئحة وزير املالية      ، مت ٢٠٠٩ويف عام   . واملتوسطة

وأطلقـت وزارة الدولـة   . إدارهتا هيئة خاصة، هي اهليئة العامة للخدمات، بتوفري أموال متجددة        
، )املـرأة اإلندونيـسية املـستقلة والتقدميـة       (  للقريـة  ديسا برميـا  لتمكني املرأة ومحاية الطفل منوذج      

  .البلديات ليالئم استخدام الصناديق يف األقاليم/ات الفرعيةوعدلته املقاطعات واملقاطع
ووقع وزير الصحة ووزارة الدولة لـتمكني املـرأة ومحايـة الطفـل مـذكرة تفـاهم لتـوفري           - ٢٨

مرافــق لرعايــة الطفــل ومرافــق لإلرضــاع الطبيعــي يف املبــاين احلكوميــة واخلاصــة، وطبــق هــذه    
فكثري من املطـارات ومراكـز التـسوق وغـري     . ؤسساتالالئحة بالفعل عدد ال يستهان به من امل  

 األقــاليم، كانــت مقاطعــة دالــصعيوعلــى . ذلــك مــن املنــشآت العامــة اآلن جمهــزة هبــذه املرافــق 
سوميدانغ الفرعية يف جاوة الغربيـة أوىل املقاطعـات الفرعيـة الـيت اعتمـدت قانونـا حمليـا لـصحة                 

 القانون الترويج لأللبان البديلـة للـنب األم         وحيظر هذا . األم والطفل والرضيع دون سن اخلامسة     
ويكفــل قــانون ســوميدانغ احمللــي . وُيلــزم بتــوفري مرافــق لإلرضــاع الطبيعــي يف األمــاكن العامــة 

  . صحة األم والطفل ويرمي إىل احلد من حاالت الوفاة النفاسية٣/٢٠٠٨
 األسـرة املـشرقة   وكان برنامج. وتوفر وزارة الصحة تأمينا صحيا عاما خمصصا للفقراء   - ٢٩

، موجها لألسر الفقرية على وجـه التحديـد واشـتمل           ٢٠٠٧يوليه  /باألمل، الذي افتتح يف متوز    
وكـان املقـرر أن     . على أحكام خاصة باملرأة احلامل أو املرضع أو اليت تعول أطفاال يف املدرسـة             

سـومطرة الغربيـة    ينفذ هذا الربنامج يف املرحلة األوىل منه يف سبع مقاطعات، هي غورونتالو، و            
وإقليم العاصمة اخلاص جاكارتا وجاوة الغربية وجاوة الـشرقية وسوالويـسي الـشمالية ونوسـا               

  .تينغارا الشرقية
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  اإلجنازات    
. ستعرض بعض اإلجنازات مبزيد من التفـصيل يف الـشروح اخلاصـة بـاملواد ذات الـصلة                  - ٣٠

ا طرأ اخنفاض كـبري علـى معـدالت       وبصفة عامة، أحرز تقدم ملحوظ يف جمال تعليم املرأة، كم         
وتدل الشواهد على أن املـرأة مـا زالـت تـؤدي دورا نـشطا               . وفيات األمهات واألطفال الُرضع   

وبالرغم من أنه ال يزال هناك متـسع كـبري للتحـسني، فـإن مزيـدا مـن                . يف دعم اقتصاد الشعب   
تركن فعليـا يف صـنع      وتـش ) مسؤويل املستويني األول والثـاين    (النساء تشغلن اآلن مناصب عامة      

ــرارات ــيات    . القــ ــات والقاضــ ــدعيات العامــ ــوزيرات واملــ ــن الــ ــدد أكــــرب مــ ــاك اآلن عــ وهنــ
ــات ــذا      واحملافظ ــات وهك ــات املقاطع ــديات وحاكم ــسات البل ــافظني ورئي ــات احمل ــن . ونائب وم

ــة ــات          ناحي ــن خــالل اهليئ ــضا م ــة أي ــسياسة الرمسي ــرأة يف ال ــشاركة امل ــة، زادت م ــسبة املئوي الن
ى املستوى املركزي ومستوى األقاليم، رغم أن نسبة هـذه املـشاركة ال تـزال أقـل       التشريعية عل 

  . يف املائة١٥من 
  

  ٥املادة     
  األدوار واألشكال النمطية اجلامدة للجنسني وأمهية تثقيف األسرة    
  احلالة الواقعية    

 الـسكان ة  غالبيـ وتتمتـع   .  يف العامل  نيسلمامليوجد يف إندونيسيا أكرب عدد من السكان          - ٣١
احلفـاظ   االحتـرام املتبـادل و     علـى العالقات بـني اجلنـسني      تقوم  معتدلة و منفتحة و وجهات نظر   ب

 ممـن  يف اجملتمـع     الكـثريون ، هنـاك    ٤وكما هو موضح يف الفرع املتعلق باملادة        .  حرية املرأة  على
يكـتفني   الاء  وكـثري مـن النـس     . االحترام بـني اجلنـسني    املتسمة ب  و ةالعالقة املتبادل أمناط  ميارسون  

 الرئيـسي يف    العائـل  حبكم الواقع    ن أصبح بل مع أزواجهن،    فعليا جنبا إىل جنب    بكسب الرزق 
ملـرأة يف   يت تـضع ا   لـ ا النمطيـة    مجاعـات تتمـسك بالقوالـب     أنـه ال تـزال هنـاك        صـحيح   و. األسرة
ر  اختــاذ قــراميكنــها ال بــل ومــن، الكــواليسوراء أو العاملــة مــن  مــسانِدة كــدور اخلادمــةأدوار 

وظــائف اإلجنابيــة أو ال، ال تــزال لتلــك اجلماعــاتبالنــسبة و).  هلــا بــذلكأو ال يــسمح( مـستقل 
عبـاء  األالظلـم و أشـكال   لذلك ال تزال املـرأة تعـاين مـن          ولمرأة،  لوحيدة ل سؤولية ا امل هي املرتلية
صـة  ومن القضايا األخرى املثرية للقلق يف بعـض اجملتمعـات والثقافـات، وخا            . تعددةاملضافية  اإل

شرعي، الـ تعـدد الزوجـات، والـزواج غـري         ويف القرى، مشاكل الزواج املبكر، والزواج املدبر،        
اليت جتعل من املـرأة جمـرد   الصورة النمطية للمرأة بوالطالق التعسفي، وقضايا أخرى ذات صلة    

صعب التـــصدي للقـــيم  مـــن الـــوال بـــد مـــن االعتـــراف بـــأن .  يف عالقتـــها مـــع الرجـــلدميـــة
. ن تفــسريات دينيــة ضــيقةمــ مــستمدافيــة، وخــصوصا عنــدما تــصاغ يف تربيــر واملمارســات الثق

 مـا يـصعب   كـثريا ، عقليـة صـانعي الـسياسات، و      آنفـا ، كمـا ذكـر      ذاتـه وتتنوع أيضا يف الوقت     
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ذ ااختــفقـد مت   قائمــة، تزالـ مـا  أن العديــد مـن القيــود  ورغـم  .  بينـهم  فهـم مــشترك التوصـل إىل 
  .ل هبا مستمراوال يزال العم  وصفهاالتدابري التايل

  
  التدخالت واإلجنازات ومبادرات أخرى    

ــه الرئاســي    - ٣٢  بــشأن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين،   ٩/٢٠٠٠عقــب إصــدار التوجي
ــوم          ــا للمفه ــة وفق ــشئة االجتماعي ــل يف التن ــة الطف ــرأة ومحاي ــتمكني امل ــة ل ــشطت وزارة الدول ن

يف التوعيــة هبمــا والتــدريب عليهمــا مــن اجلنــساين والتنميــة الــيت تراعــي االعتبــارات اجلنــسانية و
أجــل توســيع أفــق األشــخاص بــشأن املــساواة والعدالــة بــني اجلنــسني للقــضاء علــى املمارســات 

عــالوة علــى ذلــك، تــضطلع وزارة الداخليــة ووزارة الــشؤون  . التمييزيــة واملتحيــزة ضــد املــرأة
 برسـم خريطـة للقـيم    ،٢٠٠٨االجتماعية وأفرقة البحوث واملنظمات غري احلكومية، منـذ عـام        

  .االجتماعية والثقافية والقضايا املميزة يف األقاليم اليت ختص مقاطعات بعينها
ومثة مجاعات تضفي املشروعية على العادات اليت تقوض وضع املرأة مستعينة يف ذلـك                - ٣٣

يف وتـضطلع الدولـة     . بتربيرات شبه دينية، بينما ليست هلذه العادات يف الواقع أي صلة بالـدين            
إطار اجلهـود الـيت تبـذهلا لتغـيري اآلراء والـسلوكيات التمييزيـة بـربامج للتوعيـة، آخـذة يف ذلـك                       

ذلك أن نزع التطرف من فهـم التعـاليم الدينيـة أمـر حاسـم األمهيـة يف مواجهـة                    . بالنهج الدينية 
األفكار املتطرفـة يف بعـض الـدوائر، الـيت تفـسر الـنص علـى حنـو شـديد اجلمـود والـضيق، دون                 

عتبار للسياق اجملتمعي وللفهـم الكلـي، األمـر الـذي يزيـد التعـصب اجلنـساين يف تلـك الـدوائر                  ا
وحتقيقـا لتلـك الغايـة، بـذلت وزارة الـشؤون الدينيـة جهـودا للنـهوض باملنـهج الـديين              . رسوخا

بإمعان النظر يف املواد والكتب املقررة وهنج التعلم املـستخدمة حاليـا، وكفالـة االستعاضـة عـن                  
  .املواد مبواد أكثر إنصافا من الوجهة اجلنسانيةتلك 
وتشترك يف القضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة أيـضا مجاعـات اجملتمـع املـدين الـيت تنـهض              - ٣٤

ومن األمثلة البارزة على ذلـك الـربامج        . بدور نشيط يف الدعوة من خالل األخذ بالنهج الديين        
، وهـي   “فامهينـا ” ، و “رحيمـة ” ، و “حيـايت بـوان أمـل     ”اليت تديرها املنظمات غري احلكومية      

) املـدارس الداخليـة اإلسـالمية      (البيزانتـرين منظمات غري حكومية هلا روابط قوية مع كـثري مـن            
وهي تقوم حبمالت على أساس احنياز اإلسالم للعدالة واملساواة بني اجلنـسني،            . يف مناطق عدة  

 الكتـاب األصـفر   ةءقـرا نسانية، وإعـادة  بدءا بدراسة متعمقة للكتاب تراعى فيها االعتبارات اجل  
وجتـري الـدعوة إىل   . ، وإجـراء تقيـيم للمنـهج الدراسـي    )البيزانتـرين دراسة القـرآن يف مـدارس    (

إصالح املناهج يف املدارس الداخلية اليت تعّد متحيزة ضد املرأة، لُيستعاض عمـا فيهـا مـن مـواد           
قيقــا لتلــك الغايــة، أدخلــت بعــض هــذه وحت. مبنــهج ديــين يعــزز املــساواة والعدالــة بــني اجلنــسني

كمنهج جديـد يف الـشريعة اإلسـالمية    ) أي التعاليم الدينية املوجهة لإلناث (فقه النساءاملدارس  
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يتعلق بطريقة جديدة يف النظر إىل وضع املرأة ودورها باعتبارمها مساويني للرجـل يف الطقـوس                
 إلعــادة قــراءة التفــسريات القدميــة الــيت  نتــاجفقــه النــساءو. الدينيــة والــزواج واألســرة واجملتمــع
واستنادا إىل أن املدارس اإلسالمية الداخليـة والشخـصيات         . كانت متيز إىل حد بعيد ضد املرأة      

الدينيــة اإلســالمية كــثريا مــا تكــون اخليــارات األوىل الــيت تتوجــه إليهــا النــساء والعامــة التماســا  
ت غري حكومية بدور رائـد يف معاجلـة   للمشورة بشأن املشاكل الشخصية، تضطلع عدة منظما     

وتعمـل  . حاالت العنف املرتكب ضـد املـرأة علـى أسـاس هنـج يعتمـد علـى املـدارس اإلسـالمية          
مراكز األزمات املتعلقة باملرأة التابعة هلذه املـدارس حاليـا يف جاكارتـا وجـاوة الـشرقية وجـاوة                   

زمـات املـذكورة، جيـري متكـني        ومـن خـالل مراكـز األ      . الغربية ومادورا ونوسا تينغـارا الغربيـة      
ة الــيت تــشدد علــى اســتقالل    الــضحية عــن طريــق التوجيــه الــذي يــسترشد بالرســائل الدينيــ       

  .املرأة ومساواة
 املتعلـق بـالزواج ومـصنف الـشريعة اإلسـالمية الـذي       ١/١٩٧٤وفيما يتـصل بالقـانون      - ٣٥

غـم أن اجلهـود الـيت بـذلت         يتضمن أحكاما متييزية ضد املرأة، مت يف الواقع إجنـاز عمـل كـثري، ر              
فقــانون الــزواج مــا زال حيــدد ســنا صــغريا للغايــة لــدخول املــرأة يف عقــد  . تــؤت بعــد أكُلــها مل

وهــو يــنص علــى أن الــزوج هــو رب األســرة، وأن الزوجــة هــي ربــة البيــت، وميكــن   . الــزواج
ات ويتـضمن مـصنف الـشريعة اإلسـالمية املطبـق يف املنازعـ            . الزوج من ممارسة تعدد الزوجات    

ويوجـد مـسؤولون ينطلقـون      . املدنية أمام احملاكم الدينية كذلك أحكاما متييزية بالنـسبة للمـرأة          
من منظـور أقـوى وأكثـر حتديـدا؛ غـري أهنـم قـد ال يكونـون دائمـا يف وضـع يـسمح هلـم باختـاذ                   

ومن جانب آخر، ميكـن يف بعـض فتـرات احلكـم            . قرارات استراتيجية بشأن املسائل املطروحة    
املسؤولون احلكوميون الـذين يفتقـرون إىل هـذا املنظـور يف وضـع اسـتراتيجي أفـضل                  أن يكون   

ويواصـل اجملتمـع املـدين الـدعوة ملـشاريع قـوانني ولقـوانني خمتلفـة،                . ميكّنهم من اختاذ القـرارات    
ومــن ذلــك االستعاضــة عــن قــانون الــزواج ومــصنف الــشريعة اإلســالمية الــذي يــضعف وضــع 

جلهــود، مل يكلــل هــذا النــضال بعــد بالنجــاح يف تغــيري وجهــة نظــر  وبــالرغم مــن هــذه ا. املــرأة
  .املسؤولني احلكوميني يف السلطتني التشريعية والتنفيذية للحكومة

ومــن األمــور الــيت يغفلــها الكــثريون يف أحيــان كــثرية أن عمليــة تــشريع القــوانني هــي      - ٣٦
ــة ينطــوي علــى شــد وجــذب بــني خمتلــف الــسلطات وتــستخدم     ــه مجيــع نــضال شــاق للغاي  في

ومثـة  . الوسائل اليت ميكن أحيانا أن تؤدي إىل نتائج عكسية، حىت على الرغم من الرقابة القويـة   
متـارس الـضغط مـن أجـل خمططاهتـا اخلاصـة،            ) دينية وعلمانية على حد سواء    (مجاعات متطرفة   

بـارة  فمـن ناحيـة، تـود الناشـطات أن تغـرين سـن الـزواج للمـرأة وع               . رغم أهنا ال تتمتع بأغلبية    
، بينمــا تناضــل بعــض مجاعــات الــضغط مــن ناحيــة أخــرى إلباحــة “الــزوج هــو رب األســرة”

حرية ممارسة تعدد الزوجـات، والزجيـات الدينيـة غـري املـسجلة، ومـسائل أخـرى، دون قيـد أو                     
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مل جيـر    ومـا . وجيب أن يتـوخى احلـرص البـالغ يف أي جهـد ُيبـذل لتغـيري قـانون الـزواج                   . شرط
ات وعمليـة التـشريع ومراقبتـه علـى الوجـه املالئـم، قـد تـشتمل القـوانني              اإلشراف على املناقـش   

اجلديدة اليت تصدر على أحكام منافية ملـصاحل املـرأة، بـل وميكـن أن تكـون أكثـر متييـزا ضـدها                       
ــة  ــالقوانني احلالي ــة ب ــانون     . مقارن ــذلك، يعــاجل اخلطــاب احلــايل أوجــه القــصور يف الق وحتــسبا ل

ومـن العوامـل الرئيـسية يف ذلـك     . لـيت تكفـل محايـة حقـوق املـرأة     باسـتحداث اللـوائح تنفيذيـة ا   
ضمان أن ختلو هذه اللوائح التنفيذية من أي ثغرات أو مواطن ضعف ميكن أن جتعلـها مناقـضة       

  .للقوانني العليا
  

  ٦املادة     
  االجتار يف املرأة واستغالل دعارة املرأة    
  احلالة الواقعية    

. إلندونيــسيون مــن كــثري مــن االنتــهاكات حلقــوق اإلنــسانيعــاين العمــال املهــاجرون ا  - ٣٧
فهم يعملون ساعات طويلة للغايـة بـدون فتـرات للراحـة، وخيـضعون للعمـل القـسري، وتـساء                    

ويتعـرض العمـال املهـاجرون يف اململكـة العربيـة           . معاملتهم، بـل ويتعرضـون لالعتـداء اجلنـسي        
بـل إن   . وذة أو بقتـل أربـاب عملـهم       السعودية وعدة بلدان أخرى للسجن عنـد اهتـامهم بالـشع          

  .بعضهم ينتظرون أن ينقذ فيهم حكم اإلعدام
وكــثريا مــا حيــدث . ويقــع كــثري مــن العمــال املهــاجرين أيــضا ضــحايا لالجتــار بالبــشر    - ٣٨

بـل إن معاجلـة   . االجتار بالنساء واألطفال ألغراض متنوعة، منها البغاء، وهـو مثـار قلـق للدولـة              
 بسبب تأثر االجتار بالسياق الثقـايف والرتعـة االسـتهالكية يف اجملتمـع،              األمر تصبح أكثر صعوبة   

حىت أن األسر نفسها وأقـرب األشـخاص صـلة، كـاجلريان واألصـدقاء، وحـىت األزواج، كـثريا           
ويـزداد األمـر سـوءا عنـدما تتــورط     . مـا ييـسرون االجتـار بالنـساء واألطفـال أو يـشجعون عليـه       

ــضا يف هــذ   ــة أي ــادر احلــدوث   بعــض العناصــر الرمسي ــة، وهــو أمــر غــري ن وفيمــا يتعلــق  . ه العملي
. بالضحية املعنية، يتأثر تورطها تأثرا كبريا باحلاجة إىل العثور علـى وظيفـة واحلاجـة إىل النقـود                 

وكـثريا مـا يوجـه اللـوم للـضحية، وتعتـرب            . ومن هنا تفتقر معاجلة هذه املـسألة بعـد إىل الفعاليـة           
ووفقـا للمنظمـة الدوليـة للـهجرة يف         . ا، بل ويتم جترميها   مسؤولة مسؤولية كاملة عما حدث هل     

، بلــغ ٢٠٠٩يونيــه / إىل حزيــران٢٠٠٥مــارس /إندونيــسيا، يف فتــرة اإلبــالغ املمتــدة مــن آذار
 ٣ ١١٣ شخـصا، منـهم      ٣ ٤٧٦إمجايل عـدد الـضحايا الـذين مت التعـرف علـيهم ومـساعدهتم               

احلـدود الوطنيـة هـو أكثـر أشـكال االجتـار         واالجتـار عـرب     . ، والباقي رجـال   ) يف املائة  ٩٠(امرأة  
  . يف املائة من اجملموع٨١حدوثا، وجتاوزت نسبته 
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وأظهرت بيانات املنظمة الدولية للهجرة يف إندونيسيا مقاطعـات املنـشأ الـيت هبـا أكـرب                   - ٣٩
ة  يف املائـ   ١ترد هنا املقاطعات اليت تبلغ النـسبة فيهـا          (عدد من ضحايا االجتار على النحو التايل        

 يف ٢٠,٤٥(؛ كاليمانتـــان الغربيـــة ) يف املائـــة مـــن اجملمـــوع٢٢,٣٥(جـــاوة الغربيـــة ): فـــأكثر
ــة ــشرقية  )املائ ــة١٢,٥١(؛ جــاوة ال ــة١١,٠٨(؛ جــاوة الوســطى  ) يف املائ ؛ ســومطرة ) يف املائ

 يف ٤,٩٨(؛ المبونـــغ ) يف املائـــة٦,٦٧(؛ نوســـا تينغـــارا الغربيـــة ) يف املائـــة٦,٧٦(الـــشمالية 
؛ بــانتني ) يف املائــة١,٩٩(؛ ســومطرة اجلنوبيــة ) يف املائــة٤,١٤(ا تينغــارا الــشرقية ؛ نوســ)املائــة

؛ اإلقلـيم اخلـاص بالعاصـمة جاكارتـا     ) يف املائـة ١,٦٧(؛ سوالويسي اجلنوبية    ) يف املائة  ١,٩٩(
، وبلـد   ) يف املائـة   ٨١,١٦(وزاد كثريا عدد الضحايا املتجـر هبـم يف اخلـارج            ).  يف املائة  ١,٥٠(

، ) يف املائـة   ١,٨١(، يليها اململكة العربية الـسعودية       ) يف املائة  ٧٥,٦٠(لرئيسي ماليزيا   املقصد ا 
ومعظـم  . ، والبقية يف البلـدان األخـرى      ) يف املائة  ٠,٧٨(، فاليابان   ) يف املائة  ٠,٨١(فسنغافورة  

؛ أو جـــزءا مـــن املدرســـة االبتدائيـــة  ) يف املائـــة٢٩,٤٠(الـــضحايا أكملـــن التعلـــيم االبتـــدائي  
وهجـــرت معظـــم ).  يف املائـــة١٩,٧١(الثانويـــة /؛ أو املدرســـة اإلعداديـــة) يف املائـــة١٩,٩١(

، والبقيـة ملـشاكل أسـرية، ومـشاكل         ) يف املائـة   ٨٩,٩٧(الضحايا املرتل التماسا للعمل أو املال       
، أو ) يف املائــة٦٦,٨٦(واشــترك يف تــشغيل هــؤالء النــساء وكــالء   . شخــصية، ومــا إىل ذلــك 

 يف ٧,٢٥(، أو جـــريان ) يف املائـــة٧,١٣(، أو أصـــدقاء ) يف املائـــة٧,٧٧(أفـــراد مـــن األســـرة 
وكانـت  . ؛ ومن بني العوامل األخرى االختطاف، أو البيع بواسطة األصدقاء أو األزواج           )املائة

، أو خادمـــة يف املطـــاعم ) يف املائـــة٥٦(الوظـــائف الـــيت توعـــدن هبـــا هـــي خادمـــة يف املنـــازل  
، ) يف املائـة   ٥,٨٤(، أو عاملة يف مصنع      ) يف املائة  ٦,٠٤( حمل   ، أو بائعة يف   ) يف املائة  ١٣,٥٥(

والواقـع أن الوظـائف الـيت تقـوم هبـا           . ، أو وظـائف أخـرى     ) يف املائـة   ٢,٩٦(أو جليسة أطفـال     
 ١٥,٦٥(، أو البغـاء القـسري       ) يف املائـة   ٥٥,٤١(املرأة يف هذا الـسياق تـشمل اخلدمـة املرتليـة            

 يف  ٤,٨٦(، أو العمـل يف املـزارع        ) يف املائـة   ١١,٩٧(ور العابر   ، أو االستغالل يف املر    )يف املائة 
، أو ) يف املائــة٢,٥٠(، أو اخلدمــة يف املطــاعم ) يف املائــة٢,٥٠(، أو العمــل يف املــصانع )املائــة

  .الشحاذة، أو بيع األطفال الرضع، أو التدليك، وما إىل ذلك
: ن االسـتغالل، مبـا يف ذلـك   وميكن أن يتعرض ضحايا االجتار ألكثر من نوع واحـد مـ     - ٤٠

؛ ) يف املائـة ٧٧,٣٦(؛ احلرمـان الكامـل مـن احلريـة     ) يف املائـة  ٧٩,٤٦(ساعات العمل املفرطـة     
؛ ) يف املائـة   ٦٣,٧٨(؛ عـدم احلـصول علـى األجـر          ) يف املائـة   ٧٤,٠٢(العنف اللفظي والنفسي    
يـة الـصحية يف     ؛ انعـدام سـبل احلـصول علـى الرعا         ) يف املائـة   ١٥,٨٨(عدم تلقي األجر الكامل     

ــة املــرض  ــة٥٨,٩٥(حال ــشراب   ) يف املائ ــام وال ــة الطع ــة٥٣,٤٢(؛ عــدم كفاي ؛ ســوء ) يف املائ
ــشية   ــاع املعيـ ــة٣٨,٢٠(األوضـ ــسجن ) يف املائـ ــة٣٠,٤١(؛ الـ ــدي  ) يف املائـ ــضغط العقائـ ؛ الـ

ــة٣٥,٢٧( ــع ألصــحاب عمــل خمــتلفني    ) يف املائ ــة٢٥,٧٢(؛ البي ــسي  ) يف املائ ــداء اجلن ؛ االعت



CEDAW/C/IDN/6-7  
 

11-20282 19 
 

ــة يف ا٢٠,٣٧( ــصاب )ملائ ــة٩,٥٥(؛ االغت ــة   ) يف املائ  يف ٧,٩٤(؛ احلرمــان املؤقــت مــن احلري
 ٦,٩٦(؛ اإلدمان القسري للكحوليـات      ) يف املائة  ٩,٥٥(؛ اإلدمان القسري للمخدرات     )املائة

وفيما يتعلـق بكيفيـة حتريـر       ).  يف املائة  ٨,٥٧(؛ عدم السماح هلن باالحتفاظ بأمواهلن       )يف املائة 
 يف املائـة؛  ٣٠,١٢ يف املائة؛ وتساعد الـشرطة منـهن    ٤٨,٩١نفسهن، هترب   هؤالء الضحايا أل  

  . يف املائة، ووسائل أخرى٣,٠٨وتساعد املنظمات غري احلكومية 
 شخـصا،   ٢ ٥٤٠وفيما يتعلق باآلثار، من بني من أجري عليهم االستقصاء وعددهم             - ٤١

 املَُتـَدثَِّرة اجلنسي، مبا فيهـا  عانت معظم الضحايا من العدوى بأمراض تنتقل من خالل االتصال           
، وفـريوس   ) يف املائـة   ٤,١٧(، والسيالن   ) يف املائة  ٦,٧٨(، وداء املشعرات    ) يف املائة  ٧٠,١٦(

 يف املائـة مـصابة بفـريوس نقـص     ١,٢٠، وكانت نـسبة   ) يف املائة  ٤,٣٠(االلتهاب الكبدي باء    
 أعـراض االكتئـاب، وعلـى        يف املائـة   ٨٠ومـن الوجهـة النفـسية، ظهـرت علـى           . املناعة البـشرية  

 يف املائة مـن القلـق       ٦١ يف املائة أعراض اضطراب اإلجهاد الالحق لإلصابة، وعانت نسبة           ٢٧
ومل تظهـر اضـطرابات   . ، وأعراض أخـرى متنوعـة  )مبا يف ذلك العالمات البدنية كآالم الصدر (

  . يف املائة من الذين مت حتديدهم٨نفسية إال على 
  

  تدخالت الدولة    
غم أنه ما زال هناك الكثري مما يـتعني عملـه، فقـد أحـرز بعـض التقـدم يف التـدخالت                      ر  - ٤٢

ونتيجة للتعاون اجليد بني احلكومة واملنظمة الدوليـة للـهجرة يف إندونيـسيا،             . من جانب الدولة  
ُيحتفظ بسجل تفصيلي للحاالت اليت مت حتديدها والتعامـل معهـا، ممـا ميكّـن مـن تعميـق الفهـم         

ويتــيح هــذا الــدليل التفــصيلي، وهــو جيــد التــصنيف مــن حيــث نــوع  . ار بالبــشرلظــاهرة االجتــ
اجلــنس والــسن ومقاطعــة املنــشأ واملقــصد واآلثــار النفــسية، ومــا إىل ذلــك، والتعــاون يف تقــدمي  
املــساعدة لــضحايا االجتــار الــذين يعــانون قــدرا كــبريا مــن االعتــداء البــدين والنفــسي، والوصــم  

  .ات يف التماس العدالةاالجتماعي، فضال عن الصعوب
 بـشأن القـضاء علـى االجتـار باألشـخاص،           ٢٠٠٧ لعـام    ٢١ومع صدور القـانون رقـم         - ٤٣

أصــبحت هنــاك قــوانني للتــصدي ملــسألة االجتــار بالنــساء واألطفــال ممــا يؤكــد منظــور الدولــة    
ت وسيمثل هذا القـانون مظلـة جامعـة ملنـع حـاال     . والتزامها فيما يتعلق باستئصال هذه املشكلة    

. االجتار بالبشر ومعاجلتها وتـسويتها، وهـي مـشكلة بالغـة التعقيـد تـشترك فيهـا أطـراف كـثرية              
ومن السياسات العامة وااللتزامات الدوليـة األخـرى ذات الـصلة هبـذه املـسألة حتديـدا القـانون                   

 ؛ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة          املتعلق بالتصديق على اتفاقية األمـم املتحـدة          ٥/٢٠٠٩
ــة االجتــار باألشــخاص،    املتعلــق باعتمــاد ١٤/٢٠٠٩والقــانون  ــع وقمــع ومعاقب بروتوكــول من

بروتوكـول مكافحـة هتريـب       املتعلـق باعتمـاد      ١٥/٢٠٠٩؛ والقـانون    وخباصة النساء واألطفـال   
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مث هنــاك جمموعــة كــبرية مــن اللــوائح األدىن مرتبــة  . املهــاجرين عــن طريــق الــرب والبحــر واجلــو 
، ولوائح رؤساء الشرطة، واملراسيم واللوائح الوزاريـة، ومـذكرات التفـاهم            كاللوائح احلكومية 

بني الوزراء، والقوانني احمللية يف األقاليم، واالتفاقات األخرى بني املؤسسات، وكلـها تتـصدى       
 املتعلــق بالقــضاء علــى االجتــار   ٢١/٢٠٠٧ومــن األحكــام اهلامــة يف القــانون   . ملــسألة االجتــار 

اصة حبماية ضحايا االجتار من بدء تـشغيلهم إىل حـني تـشريدهم أو االجتـار     بالبشر األحكام اخل 
وفيما يتعلق بإعمال حقوق الضحايا يف معرفة احلقيقة وإقرار العـدل، يـنص القـانون علـى                 . هبم

. ، إىل الـسجن والغرامـة  )للجناة مـن الـشركات    (جمموعة من اجلزاءات، منها اجلزاءات اإلدارية       
ــذين     وتفــرض اجلــزاءات اجلنائ ــورط يف االجتــار بالبــشر، مبــا يف ذلــك ال ــة علــى أي شــخص يت ي

  .ييّسرونه
دعمهــا مــن خــالل اعتمــاد األمــوال ) املركزيــة وحكومــات األقــاليم(وحتقــق احلكومــة   - ٤٤

ولتعزيـز  . اخلدمة اخلاصة /املخصصة ملساعدة الضحايا ووضع السياسات الالزمة لدعم األعمال       
، إمــا مبفردهــا أو بالتعــاون مــع )الــشرطة، املستــشفيات (العــاملني، تتخــذ املؤســسات احلكوميــة

ومـن ذلـك، علـى سـبيل املثـال، وضـع            . أطراف أخرى، طائفة متنوعة من تدابري بناء القـدرات        
املبادئ التوجيهية للتعامل مع الضحايا وللوقاية، والتدريب علـى التعامـل مـع الـضحايا، وإجيـاد           

يا العنف القـائم علـى نـوع اجلـنس، والتـدريب         عيادات صحية جمتمعية قادرة على معاجلة ضحا      
وجيـري أيـضا بنـاء قـدرات مـوظفي اهلجـرة يف       . القانوين على معاجلـة حـاالت العنـف، وهكـذا         

مناطق اإلحبار واإلنزال، وحتليل القوانني ومذكرات التفـاهم يف قطـاع العمـل لكفالـة اسـتنادها                 
  .إىل حقوق اإلنسان

  
  اإلجنازات    

 مبختلف مـستوياهتا القـوانني واللـوائح الراميـة ملعاجلـة هـذه املـسألة               وقد أقرت احلكومة    - ٤٥
 قانونـا حمليـا     ١٧فيوجـد حاليـا     . وقامت بتنفيذها، واضـعة يف اعتبارهـا مـدى ضـخامة املـشكلة            

ــشمالية        ــك يف ســومطرة ال ــديات، وذل ــاطق والبل ــات واملن ــار يف املقاطع ــصدى مباشــرة لالجت يت
الغربيـة وبينغكولـو ومقاطعـة إنـدرامايو الفرعيـة، يف مجلـة         وسوالويسي الشمالية ونوسا تينغـارا      

وتتــابع وزارة الــشؤون االجتماعيــة، يف تعاوهنــا مــع املنظمــة الدوليــة للــهجرة،   . أمــاكن أخــرى
حاالت االجتار وتضطلع ببناء قدرات الشرطة لكي تكون أكثـر اسـتجابة وقـدرة علـى املعاجلـة              

  .الصحيحة لتلك احلاالت
 ة وبلديـ  ة فرعيـة   مقاطعـ  ٤٦٧مـن أصـل     ) حوايل النـصف   (٢٤٢عة و    مقاط ١٥ وتقوم  - ٤٦
ــسيايف  ــاإندوني ــالغ عنــ    ب حالي ــشر واإلب ــسجيل االجتــار بالب ــة العمــل  ويف نطــاق . هت ــة فرق املعني
تــدير عمليــة  الــوطين جهــود الوقايــة، يف حــني  التعلــيموزارة تقــود لحكومــة، التابعــة لاالجتــار ب
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دة إىل الــوطن بالتعــاون مــع اعــ اإلوجتــري. ارة الــصحة وزارة الــشؤون االجتماعيــة ووزالتعــايف
أطلقـت وزارة الدولـة لـتمكني املـرأة        وقـد   . اتالبلدي/ واملقاطعات الفرعية  حكومات املقاطعات 
 معلومـات   يـوفر ) www.gugustugastrafficking.org(نترنت   على شبكة اإل   اومحاية الطفل موقع  

عـن  أيـضا   ات  البلـدي / الفرعيـة   يف املقاطعـات   لعملوتبلغ فرق ا  .  املتعلقة به  االتواحلعن االجتار   
 علــى شــبكة املــذكورة علــى قاعــدة البيانــات ويــرد جتميــع هلــا، مــا تقــوم بــه مــن أعمــال نتــائج 

ينـاير  /كـانون الثـاين    مـؤخرا يف   الدولة لتمكني املرأة ومحايـة الطفـل         ة وزير تأصدرو. اإلنترنت
الــيت تقــدم  املتكاملــةلخــدمات املوحــد ل احلــد األدىن بــشأن ١/٢٠١٠، مرســوما رقــم ٢٠١٠

إدارة بـ  ة املـصلحة املعنيـ    اجلهـات صـاحبة    مجيـع    ، لتعمـل بـه    لضحايا العنف من النساء واألطفال    
  .وتقدمي هذا النوع من اخلدمات على الصعيد الوطين ودون الوطين

 بيانـات   وُتظهـر . املزيـد مـن التقـدم     ما زال يلـزم إحـراز       املالحقة اجلنائية،   ب وفيما يتعلق   - ٤٧
 عدد قليـل جـدا مـن احلـاالت          ه مل يسلم للشرطة سوى    هيئة التحقيق اجلنائي للشرطة الوطنية أن     

أقـل   فكانـت حـىت      وحلـها عليهـا   ة الفعليـة    اكمـ احملأما احلاالت اليت متـت      ،  عليها التعرفاليت مت   
فـي  ف.  عـام  عاما بعـد   الشرطة   تعاجلهازداد عدد احلاالت اليت     يعلى الرغم من هذا،     و. من ذلك 

  بلــغ العــدد،٢٠٠٥يف عــام و.  منــها٤٥ ت تــسوية حالــة، متــ٧٤ عــددهاكــان ، ٢٠٠٤عــام 
ــ ٥٧  مت حــل حالــة،٨٤كــان عــددها ، ٢٠٠٦  عــاميفو. منــها ٤٠مت حــل حالــة،  ٧١ . هامن

 معهـا الـشرطة،     تتعامليت  االت ال احل زيادة حادة يف     ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧  العامني يفطرأت  بينما  
، ٢٠٠٧ يف عــام  حالــة٨٨ تــسوية تمتــو. ايل، علــى التــو حالــة١٩٩  و١٧٧ فكــان عــددها

مـا  فقضاء علـى االجتـار بالبـشر    بال املتعلق ٢١/٢٠٠٧القانون أما . ٢٠٠٨يف عام  حالة  ٧٤ و
ــذه    ي جــدا، وســوف  ث العهــدزال حــدي ــدريب مــن أجــل تنفي ــشر والت . تطلــب الكــثري مــن الن

،  غـري متـوافرة    انونيـة كمية عن مدى تنفيذ هـذا القـانون يف اإلجـراءات الق           البيانات  ال تزال وما
طبـق  ال ت  أن أجهـزة إنفـاذ القـانون         همنـذ صـدور   أجريـت   دراسات نوعيـة    يتبني من عدة    ولكن  

دى هـذه   بنـاء القـدرات لـ    ضـرورة وهذا دليل آخـر علـى       . إال يف حاالت قليلة   املذكور  القانون  
  .إىل أقصى حد القانون  تطبيقاألجهزة لكي يتسىن

  
  التحديات    

 ات الـيت تواجههـا     التحـدي  أبـسط بـني اجلمهـور وأجهـزة إنفـاذ القـانون           قلة الوعي   متثل    - ٤٨
 أصـعب بكـثري  التعامل مع ضحايا االجتار بالبشر هو أمـر        ف. مقاضاة مرتكيب االجتار باألشخاص   

 خـارج  يقـع ي  ذتـصدي لالجتـار الـ     ي ال   ٢١/٢٠٠٧ اجلرميـة يف اخلـارج، ألن القـانون          تقع حني
االفتقـار  حـىت اآلن بـسبب      ملموسـة    ليـست    هـا كـن آثار  نـشر، ول  للهود  جب اضطُِلعوقد  . احلدود

مـستوى  ىل  إد وحدات خدمـة املـرأة والطفـل         تمتلم  ف،  امليدانيف  أما  . رصد وإنفاذ القوانني  ال إىل
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عاجلــة امل نظــام ية يفســتمراراال افتقــار حــاد إىل مثــةاألمــوال حمــدودة للغايــة، وودوائــر الــشرطة، 
  . والنفسييالصحالعالج ، مثل )نترنتعلى اإل(عي اصة إلعادة التأهيل النفسي واالجتمااخل
طفـل ملعاجلـة مجيـع حـاالت العنـف          الرأة و املوحدات خدمة   بلغ عدد    ٢٠٠٩يف عام   و  - ٤٩

ىل إ، وصـوال  مجيـع أحنـاء إندونيـسيا    يف ات وحد٣٠٥ضد املرأة، مبا يف ذلك االجتار،     املرتكب  
املزيـد  يلزم إيـالء  ا زال   م،  ابدو كبري يالعدد  ن هذا   ورغم أ . األحياء وما فوقها  مستويات شرطة   

علـى  ف. ، واألمـاكن البعيـدة عـن مراكـز الـشرطة          ةغرافيـ اجل ذات املصاعب من االهتمام للمناطق    
 ليس فيهـا سـوى اثنـتني      ، ومالوكو   بدون هذه الوحدات  مالوكو الشمالية   ال تزال   سبيل املثال،   

لنـساء واألطفـال   دمـة ا تكاملـة خل  ات امل الوحـد   ال تقتـصر    ينبغـي أن   ، املثاليـة  الوجهـة مـن   و. فقط
 طلبـا  النـساء  تلجـأ إليهـا   ينبغي أن تكون مبثابـة مراكـز   بل، فحسبحاالت العنف   على معاجلة   

،  يف تلـك الوحـدات   وارد البـشرية  املـ ذه الوالية، ينبغي حتـسني      هل اتنفيذو. معلومات والتمكني لل
أفـضل  مـن    بعض   توفريجحة  ناوحدات متكاملة   عدة  لميكن  و. هاوآليات عمل إجراءاهتا  ومعايري  

 والتـسهيالت، فـضال عـن عـدم         أمـا قلـة األمـوال     . نو اآلخـر  منوذجـا حيتذيـه   املمارسات لتكـون    
  . مجيع املؤسساتأمامحتديا مشتركا فتشكل ، ذات الكفاءةوجود املهارات واملوارد البشرية 

  
  املبادرات واإلجراءات املتخذة    

  الــيت تقــدمخدمــة الــدنيامعيــارا للايــة الطفــل وضــعت وزارة الدولــة لــتمكني املــرأة ومح  - ٥٠
خلدمـة الـدنيا   معيـار ا : ، هـو واألطفـال من النـساء  ملعاجلة ضحايا العنف القائم على نوع اجلنس        

خدمات متكاملة للنساء واألطفـال مـن ضـحايا       من   متكني املرأة ومحاية الطفل      ملا يقدم يف إطار   
وبيتـا آمنـا     ا مركـز  ١١جتماعيـة تـشكيل     وزارة الـشؤون اال   تعتزم  لتحسني اخلدمات،   و. العنف

للتطــورات املقبلــة،   وبالنــسبة  . ٢٠١٠ مالجــئ لألطفــال يف عــام   ١٠لــصدمات النفــسية و  ل
ــة   ــشؤون االجتماعي ــارا وضــعت وزارة ال ــة   ل كــذلك معي لحــد األدىن مــن اخلــدمات االجتماعي

ومالجـئ   والنـساء     املـسنون  مبـا فيهـا   ،  املـستهدفة  الـضعيفة    الفئات السكانية لتشمل املعايري مجيع    
  .األطفال

 للقـضاء علـى االجتـار    الالزم االضطالع هبا الدولة الكثري من الواجبات      ينتظرال يزال   و  - ٥١
 املتعلقة بالعمال املهاجرين، مبا يف ذلك حتـسني الظـروف االقتـصادية            املشاكلبالبشر واحلد من    

ــةمــة، يف هــذا الــصدد تــشجع احلكو و. للمــرأة، وال ســيما علــى مــستوى القريــة    أمــور يف مجل
علـى سـبيل   ف.  الربنـامج الـوطين لـتمكني اجملتمـع يف املنـاطق املعرضـة لالجتـار            على إعداد أخرى،  
ات املتكاملـة   للوحـد  الالزمـة  حاليـا األمـوال      الـذي ال تتـوافر فيـه      تـشيه   أقلـيم   إقتـرح يف    املثال، يُ 

ــة اخل ــوال    دم ــستخدم أم ــال، أن ت ــساء واألطف ــامجلن ــة الربن ــع يف محل ــملن ــع   االجت ــل م ار والتعام
 تطبيـق ىل تشديد الرقابة علـى نـشاط تـصدير العمالـة، مبـا يف ذلـك                 إوحتتاج احلكومة   . الضحايا
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 حتتـاج احلكومـة إىل أخـذ زمـام املبـادرة وتكثيـف              كذلك. واحدة جلميع املواطنني  الوية  اهلنظام  
سألة ملـ  التـصدي مـن أجـل     التعاون الدويل واإلقليمي والثنائي مع بلدان العبور وبلدان املقـصد،           

نظام توثيـق البيانـات وإعـداد التقـارير         ب مواصلة النهوض ه، جيب   ذاتويف الوقت   . االجتار بالبشر 
  .الجتار بالبشرعن االشاملة 

ملعاجلـة مـسألة االجتـار بالبـشر والعمـال           الراميـة    وزارة اخلارجيـة  ليدة  اجل اتبادرومن امل   - ٥٢
 احلمايـــة  هـــذهيـــوفرو. إلندونيـــسيني يف اخلـــارجاملهـــاجرين تـــوفري احلمايـــة جلميـــع املـــواطنني ا

النـهج  : التاليـة األساسـية   القواعـد  ونطبقهم ي ، و للوظائفمستوى  أدىن  ن بدءا من    والدبلوماسي
  . والنهج السياسي،القانوين، والنهج اإلنساين

  
  ٧املادة     
  احلياة السياسية والعامة    
  احلالة الواقعية    

 مـن النـساء يف احليـاة العامـة والـسياسة علـى               كـبري  د بالفعـل عـد    ينخرطوبصفة عامة،     - ٥٣
الرغم مـن هـذا، فـإن    وبـ .  املنظمـات واجلمعيـات غـري احلكوميـة      من خالل الصعيد غري الرمسي،    

ــزال ضــعيفا      ــسياسات ال ي ــرار ودورهــا يف صــياغة ال ــرأة يف صــنع الق ــرب ســاحة  تو. وضــع امل عت
 حتــول دونجــود حــواجز رمسيــة رغــم عــدم وو. روذكللــ جمــاالكــبري الــسياسة الرمسيــة إىل حــد 

العقليــة األبويــة واحلــواجز االجتماعيــة والثقافيــة الــيت  فــإن الــسياسة، معتــرك دخــول النــساء يف 
ــال     ــتفكري جيع ــذا ال ــل ه ــى مث ــشجع عل ــى   نت ــصعب عل ــن ال ــرأة م االضــطالع  األدوار وأداء امل

غـري  ت  ومـن اإلنـصاف القـول بـأن واضـعي الـسياسا           . املناصب على قدم املـساواة مـع الرجـل        ب
  .ينا اجلنسللمنظور مراعني بعد

  
  تدخالت الدولة    

  نـسبتها  الدولـة حـصة  خصصتقد ف، ٤املادة ب املتعلقةيف املناقشات  بيانه  ما ورد   حسب  - ٥٤
 االنتخابــات العامــة،  بــإجراءات املتعلــق ٢/٢٠٠٧قــانون ال للمــرأة مــن خــالل   يف املائــة ٣٠
ــانون الو ــق ٢/٢٠٠٨قــ ــ املتعلــ ــسياسية، وبــ ــم  األحزاب الــ ــانون رقــ ــق ١٠/٢٠٠٨القــ  املتعلــ
األحزاب الـسياسية تغـيريات     بـ  املتعلـق  ٢/٢٠٠٨قـانون   ال وقـد اسـتحدث   . االنتخابات العامـة  ب

 ادد حصـص  حيـ  خاصـا  وهـو يتـضمن شـرطا     جوهرية يف ما يتعلق حبق املرأة يف احلياة الـسياسية،           
اب أعضاء اهليئـات     املتعلق بانتخ  ١٠/٢٠٠٨وحيدد القانون   . للمرأة يف بنية األحزاب السياسية    

ونـص علـى قواعـد الترشـيح        . التشريعية يف األقاليم حصة للمرأة يف الترشيح للهيئات التشريعية        
 املتعلــق ١/٢٠٠٩للمناصــب االنتخابيــة كــذلك يف الالئحــة احلكوميــة الــيت حتــل حمــل القــانون  
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الــصعيد  املتعلــق بانتخــاب أعــضاء اهليئــات التــشريعية علــى  ١٠/٢٠٠٨بــالتغيريات يف القــانون 
ــانون  الـــوطين وصـــعيد ــاليم، وشـــرعها القـ  بـــشأن انتخـــاب أعـــضاء اهليئـــات  ١٧/٢٠٠٩ األقـ

ويف . ت األغلبيــةيصولتــ املــذكور تعــد إلغــاءأحكــام القــانون ألن بعــض ، يف األقــاليمالتــشريعية 
 الدولــة ضــمانات تــوفر، )القــوانني( الــسياسات احلكوميــة وضــعيتعلــق مبــشاركة املــرأة يف   مــا
 ١٠/٢٠٠٤، القـانون    ٥٣املـادة   (ملة جلميع عناصر اجملتمع يف صـياغة القـوانني          لمشاركة الكا ل

ــق ــ املتعل ــوائح ب ــوانني والل ــار يف و). صياغة الق ــان، إط ــة الربمل ــة تألفــت اجملموع ــسائية الربملاني  الن
ــا ــة تعمــل انفكــت وم ــة واجملتمــع املــدين   هبّم ــز صــياغة   لمــن أجــ  مــع احلكوم الكــثري مــن  تعزي

  .مرأةللالتشريعات املؤيدة 
  

  اإلجنازات    
صنع القــرار يف الــسلطة لــ زيــادة يف عــدد النــساء الــاليت يــشغلن مناصــب مهمــة طــرأت  - ٥٥

فبالنـسبة  .  الرجـال بعـدد  إىل حـد كـبري مقارنـة    ا مازال متخلفأن عددهناملاضي، رغم  بمقارنة  
 املـرأة تـشغل   :  علـى النحـو التـايل      ٢٠٠٧ملوظفي اخلدمة املدنيـة، كانـت النـسبة املئويـة يف عـام              

الثـاين،  من املـستوى   يف املائة ٧ الثالث، وما يقرب من يف املائة من مناصب املستوى     ١٤نسبة  
، لــيس ةمــاعبــصفة و.  األولستوى فقــط مــن املــ يف املائــة ٩ال تــشغل النــساء ســوى  يف حــني 

 يف املائـة   ٤٤قرابـة   لرجـال و  ل يف املائـة   ٥٦فهـي   : كـبريا جـدا   نسبة الرجال والنساء    الفارق بني   
الفجـوة اتـساعا    تزيد  ومع ذلك،   . ختلفةاملؤسسات  املنسبيا يف   واحدة  الصورة العامة   و. لنساءل

، مثـل وزارة النقـل ووزارة األشـغال         “روذكناسـبا للـ   م”  فيهـا   يعتـرب املنـصب    الـيت يف الوزارات   
  .العامة
 وظيفـة باملـستوى    ٥٥٦ وظيفـة مـن أصـل        ٥٣كانـت املـرأة تـشغل       ،  ٢٠٠٨في عام   ف  - ٥٦

، يف املقاطعـات  لـشرطة   ل ة واحـدة   قائـد  ت توجـد  يف قوة الشرطة، كان   و). يف املائة  ٨,٧( األول
 فمنـهن مـن النـساء يـشغلن مناصـب عامـة،           وهنـاك عـدد أكـرب       . لشرطة احمللية ل رئيساتوست  
كمـة  وقاضية احمل  املستوى؛   ةدولة الرفيع ال ملؤسسات   ة العام ةاألمينو،  )٣٦ من أصل    ٤(يرة  الوز

 احملـافظ  ة ونائبـ  واحملافظـة  ؛)٧ مـن    ٣( جلنـة االنتخابـات      ة وعضو ؛)١٢ من أصل    واحدة(العليا  
رئيــسا للمجلــس  ٧٥٠ مــن أصــل ٧؛ ) وظيفــة٣٣ أصــل يف كــل مــن املنــصبني مــن  واحــدة(

نائبــا حلــاكم /ةبلديــال نائبــا لــرئيس ٤٥٠ مــن أصــل ١٠ نائبــا حلــاكم مقاطعــة فرعيــة، و/البلــدي
 .إندونيـسيا  يف   من رؤساء القرى   ٧٣ ٨٤٢ بني من النساء من     ٢ ٨٨٨ وهناك. مقاطعة فرعية 

يف عـام  و. احملكمـة الدسـتورية  قـضاة   أنه ال توجد نـساء يف تـشكيلة        ٢٠٠٧  عام تظهر بيانات و
  باللجنـــةرئيـــسيةالناصــب  امل نـــساء يف وال توجـــد. إحـــدى النـــساء قاضــية ، أصــبحت  ٢٠٠٨

ــة أو يفالقــضائية،  ــىقــضاءال جلن ــو.  الفــساد عل ــساء مخــسة مــن األحــزاب  ت ــسياسية رأس الن  ال
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. خـرى، مثـل القطـاع اخلـاص       األؤسـسات   بعض امل صعب احلصول على بيانات من      يو. الوطنية
 نـسبتهن عاليـة، ولكـن     الناصـب   بعـض امل   نـساء يف     مثةهو أن   من الوجهة النوعية    وما ميكن قوله    

  .الرجالببصفة عامة، مقارنة ، صغرية
لونـا   نف وجـوده  اقـد أضـ   فورغم أن عـدد أعـضاء الربملـان مـن النـساء صـغري نـسبيا،                   - ٥٧

.  وهـذه نقطـة إجيابيـة   -إىل حد كبري داخل اهليئات التـشريعية الوطنيـة واخلاصـة باألقـاليم        هاما  
الـذي   العديـد مـن الـسياسات املراعيـة للمنظـور اجلنـساين علـى النحـو                  وِضـعت ونتيجة لذلك،   

 صشأن احلـص  ديدة بـ  اجلقواعد  الرت  سفوقد أ . ٢٠٠٤ يف القوانني اليت صدرت منذ عام        يتبني
 ا طاقـة وروحـ  وأضـفت  آثـار إجيابيـة،   ي عـن السياساجملال  املزيد من الفرص للنساء يف      تيحاليت ت 

 كـان و. ةيالـسياس احليـاة   للكفاح من أجل التمثيل يف      تدفعهن  عات النسائية   ى اجلما لعمتجددة  
مع املـدين    بنشاط يف اجملت   ن قبل ذلك  الربملان تشارك يف  من النساء اللوايت أصبحن أعضاء      الكثري  

  متثيـل املـرأة يف انتخابـات        علـى   زيـادة  وطـرأت . قضايا املرأة ب املشتغلةواملنظمات غري احلكومية    
 بعـد   يف املائـة   ١١,٦ ـ حاليا يف اهليئة التشريعية الوطنيـة، مقارنـة بـ          يف املائة  ١٨,٢: ٢٠٠٩ عام

 باألقــاليم، مــن  التــشريعيةاتالنــسبة املئويــة للنــساء يف اهليئــ وتتفــاوت . ٢٠٠٤  عــامانتخابــات
فــي جــاوة الغربيــة، حيــث  ف: نــسيب مقارنــة بــالفترة الــسابقة إىل االرتفــاع ال الــشديدخنفــاض اال

عــضاء جملــس الــشيوخ مــن أ مــن يف املائــة ٢٧ مــن املقاعــد، يف املائــة ٢٥  بنــسبةفــازت النــساء
ولـو  .  يف الفتـرة الـسابقة     يف املائـة   ٢١ نـسبة قـدرها    هم مـن النـساء، مقارنـة ب        ٢٠٠٩انتخابات  
تفــضيلي يف ال مــن نظــام التــرقيم التحولبــمل تــصدر قرارهــا املتعلــق  احملكمــة الدســتورية كانــت

 عـن    الربملانيـات  لكـان مـن املمكـن أن يزيـد زاد عـدد            أعلـى األصـوات،      إىل احتـساب  االقتراع  
  .ذلك
، ويرجــع  بــصفة عامــة يف اجملتمــع املــشجعةالجتاهــاتبعــض اميكــن أن تالحــظ أيــضا و  - ٥٨

. خاصـة  بـصفة  والنـساء    شـخاص، إىل انفتاح الدولة وزيادة الوعي بـشأن متكـني األ         ذلك جزئيا   
 ومتخــضت.  بــرامج للقــضاء علــى الفقــرالربنــامج الــوطين لــتمكني اجملتمــعوقــد أدجمــت مبــادرة 

نتائج أخرى يف شكل زيـادة مـشاركة املـرأة يف التخطـيط             عن  برامج التمكني االقتصادي أيضا     
، وتتـراوح مـشاركة      نفـسه برنـامج التنميـة للمنـاطق الفرعيـة          الشعب وقد خطط . وصنع القرار 

شجعة املـ  لالهتمـام و   ةاملـثري األمـور   ومـن   . يف املائـة   ٤٦ و يف املائـة   ٣١ بـني    هاملرأة يف اجتماعات  
وعي بـ  تتمتـع اجلماعـات النـسائية     أن   احملليـة،    ياتستوأدىن املـ  جدا على املستوى الشعيب وعلـى       

ومـن األمثلـة علـى ذلـك جمموعـة مـن       . ن منـاطقه  تنمية ن عن  ومسؤولياهت نأدوارهقوي للغاية ب  
 اتمـشروع أحـد   أسـعار التكلفـة يف      رفـع   نـع الفـساد و    مب قامـت النساء يف كاليمانتـان اجلنوبيـة،       

 لنقـل الرجـال     مجع األموال تنظيم  ب وذلكالفرعية،  ، مبنطقة تابوكان    باروبانتانغ  الطرق يف قرية    
مت سـعار قـد     ن األ أ نوعنـدما اكتـشف   .  األسـعار احلقيقيـة    تحقـق مـن   ال يتسىن هلم إىل املدينة حىت    
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 علــى مــشروع الطريــق للتأكــد مــن اســتخدام نعلــى كــشف الفــساد، وأشــرفأصــررن ، رفعهــا
  .األموال بشكل صحيح

امرأة من اللـوايت     ٣٠٠حنو  مع  جت ٢٠٠٤يف منتصف عام    البارزة  ث  احداأل منوكان    - ٥٩
ات يف  قاطعـ  م ٨ و   ة فرعيـة  مقاطعـ  ١٤ ويـة،    فرع نطقة م ٢٧ و قرية،   ٢٠٠من  يرأسن أسرهن   

لجمهـور واحلكومـة علـى      ل ن وجـوده  وإعـالن  للمرة األوىل من أجل تعزيز التـضامن         إندونيسيا
 “بيكـا ”  يف إطـار برنـامج     منتـسبات  ات آخريـ   عـضوات  ٥ ٣٦١ثلن  وهـن متـ   . الصعيد الـوطين  

 نهجـــره اللـــوايتزوجـــات ال بيكـــا املطلقـــات واألرامـــل و عـــضواتتـــشملو. تمكني املـــرأةلـــ
 ةتشيه وجـاو  أ، من   )غري املتزوجات (العزباوات  النساء  و،  بعجزأزواجهن  أصيب  ، أو   نجهازوأ

ــة وجــاو  ــشرقية ةالغربي ــة  و ال ــان الغربي ــنوســا تينوكاليمانت ــة غ ــنوســا تينوارا الغربي ــشرقية غ ارا ال
ج والعمـل علـى     انتـ اإلمعظم هؤالء النـساء يف سـن        و. مالوكو الشمالية و  الشمالية وسوالويسي

) يف املائـــة ٢٥ (وصـــاحبات حوانيـــت، )يف املائـــة ١٨ (تالما كعـــن وأطفـــاهلنهأســـر عالـــةإ
، )يف املائـــة ١٢ (والتعلـــيم اخلـــدمات وبـــصناعة، )يف املائـــة ٩(الـــصناعة املرتليـــة مـــشتغالت بو

 ت عـاطال  أهنـن  فقـط    يف املائـة   ٣ ت نـسبة  وأعلن). يف املائة  ٣٣ (للمواشي اتربيم و ومزارعات
أو ) يف املائـــة ٥٠( بيكـــا عمومـــا التعلـــيم املدرســـي االبتـــدائي واتوأمتـــت عـــض. عـــن العمـــل

 يف  إجنـازا  هؤالء النساء ألنفـسهن     وميثل تنظيم  ).يف املائة  ٣٩(ي  نظامأي تعليم   حتصلن على    مل
 علـى املـوارد، سـواء كانـت          حـصوال  هاأقلـ وتـهميش،   الفئـات تعرضـا لل     أكثـر    نحد ذاتـه، ألهنـ    
مــن خــالل برنــامج بيكــا،  و. صــنع القــرار يف احليــاة العامــة املعلومــات أو تتعلــق باقتــصادية أو 

يف بعض املنـاطق،    و. ن املشاركة يف عمليات صنع القرارات اليت ختص حياهت        النساء تسهل على 
 طلبــت حكومــة ،فــي جــاوة الغربيــة ف :ن بيكــا يف ختطــيط املــشاريع يف قــراه تنخــرط عــضوات

وقامـت  . قليمذلك اإل ربامج متكني املرأة يف      يف حتديد خمصصات امليزانية ل     ةسامهمنهن امل اإلقليم  
املنــاطق الفرعيــة لتعزيــز الــوعي بــشأن   مــن  يف كــل األقــاليم ياتبيكــا أيــضا ببنــاء شــبكة ملنتــد 

 للعـضوات ويـسر الربنـامج أيـضا       . ات ومواطن ا أفراد ن بوصفه ن ومسؤولياهت هن وحقوق نموقعه
أن متـسكن بزمـام      نتعلمفـ . ة الشخـصية واالجتماعيـة والـسياسي      نالسيطرة الكاملـة علـى حيـاهت      

 قرارات خمتلفة، سواء علـى املـستوى الفـردي    نتخذوأن ت، ن وجمموعاهتنأسرهأمورهن وأمور   
املهــارات التنظيميــة مــن خــالل تطبيــق املبــادئ الدميقراطيــة يف صــنع كمــا تعلمــن ؛ أو اجلمــاعي

  .القرار
 مساعدة مـن    ـال الواقع   الدولة يف تتلقى  يف الدعوة للمساواة بني اجلنسني واإلنصاف،       و  - ٦٠

 ةناصـر امللـسياسات  تـدعو ل  شـبكة املنظمـات النـسائية الـيت     للغايـة الـذي تقـوم بـه      العمل النشط   
الراميـة  سياسات  الـ  يف البداية شبكة الـدعوة إىل        ووسعت الشبكة اليت كان يطلق عليها     . لمرأةل

 اآلن لــق عليهــاهتــا وُيطدعونطــاق ، )جانغكــا يب كــي يت يب (للقــضاء علــى العنــف ضــد املــرأة 
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وهـي تـساعد بنـشاط احلكومـة        . لمـرأة  املناصـرة ل   شبكة التحالف من أجل التـشريعات الوطنيـة       
 تـؤدي للمساواة بني اجلنسني، و   تأييدا   يف الدعوة إىل أن تكون السياسات أكثر         وجملس النواب 

ك قـانون   لمساواة بني اجلنسني يف التشريعات، مبا يف ذلـ        ل املؤيدةدورا هاما يف صياغة األحكام      
قـضاء علـى االجتـار بالبـشر، وقـانون اجلنـسية، وقـانون              الالقضاء علـى العنـف العـائلي، وقـانون          

  .غريهاقوانني كثرية الصحة، و
  

  التحديات    
 مـواطن ضـعف   إىلأدى عدم فهم مبدأ مناهضة التمييز ومفهوم التدابري املؤقتة اخلاصـة             - ٦١

 .KEP/MK/No قـرار احملكمـة الدسـتورية رقـم     كمـا يظهـر يف  دور املرأة يف السياسة، يف كثرية 

22-24/PUU-VI/2008 تعديل منط التـصويت    ب املتعلق ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول  ٢٣ املؤرخ
هــذا وال جــدال أن . تــصويت األغلبيــة يف االنتخابــات التــشريعيةالترتيــب إىل مــن نظــام أرقــام 

علـى   علـى التمييـز ضـد املـرأة        للقـضاء الراميـة   ال يعكـس وجهـة نظـر العدالـة املوضـوعية             القرار
. ةأملـر اتيـسر حتقيـق حـصة       /من شأهنا أن تتيح   لغي اآللية اليت    ي االتفاقية ألنه    النحو الذي تقتضيه  

هـذا  و.  الرجـل  مركـز مبـدئي يتخلـف كـثريا عـن         ة أن تتنافس مـن      أ املر ه سيتعني على  نوذلك أل 
يف قـصهن األمـوال الكافيـة       اللـوايت تن    الكـثريات مـن النـساء املمتـازات        يؤسف لـه أيـضا ألن      مما

  . حشد اجلماهري واألصواتيف يصعب اجتيازها عقبة نالسياق السياسي إلندونيسيا، تواجه
  

  املبادرات واإلجراءات املتخذة    
الـذي  التـشريعية الوطنيـة احلكـم       الدوائر  تكتسب اآلن دعم    اليت  جيابية  اإل اتبادرامل من  - ٦٢

واألمـل  .  الربملانيـة مـن اللجـان  ى األقل يف كـل جلنـة     عل يقضي بوجود إحدى القيادات النسائية    
معقود على أن تشجع الدولة املزيد من متثيل املرأة عـن طريـق االسـتمرار يف الـضغط مـن أجـل                   

غـري الرمسـي أو      وأ مـن خـالل حتـسني التعلـيم، سـواء الرمسـي              يف املائـة   ٣٠  البالغة صةتطبيق احل 
ت علـى الـصعيد اإلقليمـي، اختـذ     و. الـسياسة جمال   يف   ا، لتعزيز كفاءة املرأة وقدراهت    النظاميغري  

عـضاء الربملـان، مبـا يف       أل جاوة الغربية مبادرة إجيابية لتـوفري التـدريب          يف لإلقليمالتشريعية  اهليئة  
  .تعميم مراعاة املنظور اجلنساينى ل، عذلك الرجال وأزواج الربملانيات
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  ٨املادة     
  التمثيل واملشاركة على الصعيد الدويل    
  احلالة الواقعية    

مــن وزارة اخلارجيــة إىل أن مــن أصــل الــواردة ) ٢٠٠٩اخلاصــة بعــام (شري البيانــات تــ  - ٦٣
) يف املائـة   ٦٩,٦٤ (٢ ٥٢٦ الرجـال     موظفـا، يبلـغ عـدد      ٣ ٦٢٧  البالغ جمموع عدد املوظفني  

 ١ ٨٣٠لمـوظفني الدبلوماسـيني     إلمجـايل ل  عـدد ا  ويبلغ ال ). يف املائة  ٣٠,٣٦ (١ ١٠١النساء  و
وبالنـسبة  ). يف املائـة   ٣٠,٢٢ (امرأة ٥٣٣ و) يف املائة  ٦٩,٧٧(رجال   ١ ٢٧٧ منهم،  موظفا

 مـن جممـوع    يف املائـة   ٢٠ متثل نـسبة   وظائف،   ٣ملرأة  تشغل ا ،  الوزارة ه يف هذ  للمستوى األول 
 ١٢,٢٨  نـسبة  وظـائف، أو ٧ملـرأة  تـشغل ا الثـاين،   املـستوى   يف  و.  وظيفـة  ١٥  البـالغ  الوظائف

 ٢٠,٢٨  نــسبة، أوةفــي وظ٤٣ملــرأة تــشغل ا، لــثالثااملــستوى يف و. وظيفــة ٥٧مــن  املائــة يف
املناصب القيادية يف البعثات األجنبيـة يف اخلـارج         ب وفيما يتعلق .  وظيفة ٢١٢  أصل  من املائة يف
ــ( ــبالرئيس والـ ــه   ): نائـ ــا جمموعـ ــاك مـ ــص م١١٩هنـ ــال  با، نـ ــها الرجـ ــشغل منـ ــصبا  ٦٤ يـ منـ
 مناصـب ال يـشمل هـذا الـرقم        و). يف املائـة   ٩,٨٦(مناصب   ٧تشغل النساء    و نائب،ال/رئيسلل

 من اجمللـس الـدويل     اجزء) كواين(مؤمتر املرأة االندونيسية    ويشكل  . من خارج الوزارة   اءالسفر
 للمنظمــة الدوليـة للمـرأة املــسلمة،   ة العامـ ة األمينـ ي املنظمـة هــ رئيــسات هـذه  ىحـد إو. للمـرأة 

ومنطقـة رابطـة     اون االقتـصادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ         يف التعـ   واملسؤولة عن التنسيق اجلنـساين    
عـضوية اللجنـة املعنيـة بالقـضاء         املرأة اإلندونيـسية أيـضا يف        وقد مثلت . أمم جنوب شرق آسيا   
  .على التمييز ضد املرأة

  
  تدخالت الدولة وإجنازاهتا    

 ٢٠٠٦م   وشكلت يف كل عام منذ عـا       ،تعميم املنظور اجلنساين  بتلتزم وزارة اخلارجية      - ٦٤
 ميقـد ت ويقوم بدراسـة  جيتمع الفريق العامل و   و. املنظور اجلنساين تعميم مراعاة   ب معنيا عمل   فريق

ــشأن توصــيات  ــق بخطــط عمــل  ب ــساين يف الــ  تتعل ــذ تعمــيم املنظــور اجلن ــارة وزتنفي مــن دعم ب
 ت وزارة اخلارجيـة   حـصل جنـازات يف تنفيـذ تعمـيم املنظـور اجلنـساين،            باإلفيما يتعلق   و. امليزانية
 مــن وزارة الدولــة ٢٠٠٩ الدرجــة األوىل يف عــام  مــنباراهيتــا أنــوغرياه إيكابرايــاجــائزة علــى 

قـوم  ت ا وزارة اخلارجية، ألهنـ وظائف حصة للنساء أو الرجال، يف     وال توجد أي  . لتمكني املرأة 
يـربهن  ، و٢٠٠٤  عـام منـذ االعتبارات اجلنسانية يف نتائج التعـيني  وتراعي  . على أساس اجلدارة  

 ٢٠أعلـى  علـى  هتـيمن النـساء أيـضا    و. ني الذكور واإلنـاث وظفتوازن من املاملعدد  ال  ذلك على
شـهادة  علـى    وزارة اخلارجيـة     ت عملية التوظيف يف   حصلو.  اخلارجي السلكمرتبة يف مدرسة    

ــاييس   ــد املقـ ــة لتوحيـ ــة الدوليـ ــزو(املنظمـ ــام ٩٠٠١ )األيـ ــو. ٢٠٠٩ يف عـ ــنإدراكـ  وزارة ا مـ
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ــة  ــة تعمــيم مألاخلارجي ــز دور املــرأة،   مهي ــوزارة راعــاة املنظــور اجلنــساين وتعزي ــدرجييا تقــوم ال ت
زواج والزوجـات مـن      اخلارجيـة لـأل    التعيينـات  ترتيـب    وجيـري . هاها وآليـة عملـ    قواعدتحسني  ب
مـن القيـام بأقـصى قـدر مـن          ن  الزوجـ يـتمكن ا   لكـي  تكون قريبة قـدر اإلمكـان        حبيثوظفني  امل
 لنـدن، علـى سـبيل املثـال، قـد           أحـدمها للعمـل يف     وفدا أ إذف. ا األسرية م حياهت متزيقعمل دون   ال

 ينطـوي علـى   ويـستند تعـيني الـسفراء علـى الكفـاءة الفرديـة، وال            .  الزوج يف برلني   يكون عمل 
  . متييز ضد املرأةأي
توجـد   أي وقت مضى،      يف فظ السالم حل يف مهمة    ةأي جندي ومع أنه مل يسبق إرسال        - ٦٥
هـي  أللفيـة   ألهـداف اإلمنائيـة ل     األمـم املتحـدة ل     ةسفريو. يف مهمة  من اجلنود النساء      اثنتان اليوم

وجـود شخـصيات   فـإن  ، ضـعيفا علـى الـرغم مـن أن التمثيـل ال يـزال           و. ندونيـسية إأيضا امـرأة    
لكـي   الشخـصية    نتطـوير قـدراهت   ى  لـ ع ندونيـسيات لنـساء اإل  ا يدفع الساحة الدولية    علىنسائية  

 احملافـل  إىلندونيـسية  وفـود اإل اليف صالحيات خمتلفـة  ومن العمل بـ  القيام بدور أكرب   تتمكّن من 
  .الدولية

  
  التحديات واملبادرات املتخذة    

 تقــدم ملمــوس حــىت اآلن يف دور املــرأة يف احملافــل الدوليــة، وخاصــة بالنــسبة    رزمل حيــ  - ٦٦
ندونيـسية  الوفـود اإل  فقـد أشـركت     الرغم مـن هـذا،      وبـ . امـة يف املنظمـات الدوليـة      اهلللمناصب  

وكمـا أوضـح مـن      . عـضوات لوفـود وك  ل تسائيـ ر ك د من النساء يف االجتماعات الدوليـة      العدي
احلــصول علــى بيانــات شــاملة عــن متثيــل املــرأة   بــصفة عامــة قبــل، ال يــزال مــن الــصعب جــدا  
رصــد البيانــات ب أي مؤســسة علــى وجــه التحديــد لعــدم قيــاماالندونيــسية يف الــساحة الدوليــة، 

 مـن  هارصـد البيانـات وتـسجيل   : ي الـذي جيـب التـصدي لـه      وهذا هو التحدي الرئيـس    . هاومجع
  . على قياس التقدم احملرزحتقيقا للقدرةخر وقت آل

  
  ٩املادة     
  قوانني اجلنسية    
  احلالة الواقعية    

 املـرأة اإلندونيـسية يف الزجيـات        كانت،  اجلنسية بشأن ١٢/٢٠٠٦ القانون   إصدارقبل    - ٦٧
يف القـانون  الـواردة  ألحكـام التمييزيـة   للـصعوبات نتيجـة   العديد من املشاكل وا واجهتاملختلطة  

نص ويـ . ندونيـسية اجلنـسية اإل  ب أحـد الوالـدين      يف حال متتـع   لطفل،  ا جبنسية املتعلق ٦٢/١٩٥٨
.  والـده  جنـسية  سـنة مـن العمـر تلقائيـا          ١٨لطفـل دون    ا يكتسب على أن    ٦٢/١٩٥٨القانون  

وال ؤ الـزوج مـس  ال يعودابنهما عندما جيعل هذا من الصعب على املرأة احلصول على حضانة         و



CEDAW/C/IDN/6-7 
 

30 11-20282 
 

ــصال  ــة االنف ــ. أو يف حال ــرر أن    فب ــد تق ــة ق ــن أن احملكم ــلحــضانة ألم تكــون لــ الرغم م ، الطف
وجيــب علــى األم .  أمــهليكتــسب جنــسية الطفــل جنــسيةتلقائيــا إىل تغــيري هــذا األمــر يــؤدي  ال

 ال بـد ، لـك الفتـرة  تيف و. اجلنـسية  لنقـل  عامـا لكـي تتقـدم بطلـب       ١٩االنتظار حىت يتم طفلها     
ــة الــذي حيمــللطفــل األم  للحــصول علــى تأشــرية  يف تقــدمي طلبــات ســتمرار اال جنــسية أجنبي
عـدم  يف حـال    و. املاليـة أحواهلـا    عبئـا علـى      يفرضكل ستة أشهر، األمر الذي      لإلقامة  تصريح  و

 أن تتعـرض للغرامـة     دفع الرسـوم، ميكـن       عجزها عن قواعد أو   بال ها جهل بسبب طلبا األم   تقدمي
يف كثري مـن احلـاالت، مت ترحيـل األطفـال الـذين جتـاوزوا              و.  عليها  عقوبات جنائية  بل ولتوقيع 

أنــه كــان ) حتــالف قــوس قــزح الــدويل (أليانــسي بيالنغــي أنتــار بــانغزاســجل و. مــدد تأشــرياهتم
مــشاكل بــسبب فيهـا  جهــت و وبأجانــب واجالـز مــن حــاالت  ٤ ٠٠٠مــا ال يقــل عـن  يوجـد  

واحـدة  النـسية  اجلومن املشاكل األخـرى النامجـة عـن مبـدأ     . ٢٠٠٦م   عا  هذه يف  قاعدة اهلجرة 
رأة قـــد تفقـــد جنـــسيتها بـــسبب    ملـــاأن : الـــذي يغلـــب عليـــه الطـــابع الـــذكوري    ر وذكاملـــ

 يف  لكـي يقـيم    غـري إندونيـسي      ا زوجـ  أن تكفـل  ندونيسية ال ميكـن     رأة اإل أن امل الطالق؛  /الزواج
ــسيا ــرأة غــري اإل وأن  ؛إندوني ــسية جيــب  امل ــهاأنندوني ــسيا، لكــي تقــيم  زوجهــا  يكفل  يف إندوني

ووضــع املــرأة أكثــر صــعوبة يف حــاالت العنــف العــائلي، ألن احتمــاالت . جيــوز هلــا العمــل وال
بعث على القلـق ضـعف   ت ى اليتخرومن األمور األ. فقدان طفلها ميكن أن تصبح حقيقة واقعة    

ــوايت     ــساء الل ــذين يتعرضــون لالســتغالل، أو الن ــاجرين ال ــتم االجتــار هبــن خــارج   العمــال امله  ي
 تلبيـة املتطلبـات   لعـدم  ن حقيقـي مـن فقـدان جنـسيته       خلطـر  ختضعن ما   كثريا واللوايت إندونيسيا
  .إندونيسيات ات كمواطنن على بطاقات اهلوية اخلاصة هبةفظاحماإلدارية لل

حلـصول علـى شـهادة املـيالد     يف اساسـي  األق املـدين  احلـ ومثة قضية أخرى خطـرية هـي          - ٦٨
مــا ألســباب بريوقراطيــة والقــدرة علــى التمتــع بــه كــل املــواطنني الــذي ليــست ل اهلويــة وبطاقــة

ــى ذلــك مــن    ــساء صــعوبات يف    وت. امــحلــصول عليهاتكــاليف يترتــب عل واجــه كــثري مــن الن
ــيالد أل   ــى شــهادات م ــاهلناحلــصول عل ــنجنب خــارج إطــار     طف ــوايت ي ــساء الل ــا يف ذلــك الن ، مب

 أو اتفقـري أو النـساء ال التقليـدي غـري املـسجلة،      /  الـديين  يف حاالت الزواج  النساء   وأالزوجية،  
 الــالزم دفعــه شــهادة املــيالد أو بطاقــة اهلويــة أو املــال بــدون ن أنفــسهات اللــوايت جتــدنهمــشامل
لألطفـال واملـراهقني والنـساء      بالنـسبة   صعب  يـ يف هنايـة املطـاف،      و. وثائقهذه ال لحصول على   ل

د أو بطاقــة اهلويــة، احلــصول علــى اخلــدمات العامــة،    الــذين ال ميلكــون شــهادة املــيال اتالبالغــ
  . ملزيد من االستغاللونعرضويت
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  التدخالت واإلجنازات    
 ، مـن خـالل     بعـض املـشاكل الـيت تواجههـا املـرأة يف الـزواج املخـتلط               معاجلة توقد مت   - ٦٩

ن يف هــذا القــانوالــيت حتققــت  ومــن اإلجنــازات.  املتعلــق باجلنــسية١٢/٢٠٠٦ القــانون إصــدار
يبلغـوا   زجيات دولية جنسية مزدوجة حمدودة، حـىت         يف إطار ألطفال املولودين   منح ا  النص على 

أو اجلنـسية  يـضمن هـذا القـانون للمـرأة الـيت تتـزوج مـن أجـنيب حريـة اختيـار                   و. عاما ٢١ سن
تشري التقارير الواردة من وزارة اخلارجية إىل أن تنفيذ هذا القـانون كـان              و. نسيتهاجبفاظ  تحاال
عـدة   مـن عـدد األطفـال مـن الزجيـات املختلطـة الـذين مت تـسجيلهم يف              يتـبني اال جـدا، كمـا      فع

 أن املــرأة اإلندونيــسية الــيت  لــذلك يفاألثــر اإلجيــايب ويتمثــل . ندونيــسية يف اخلــارجإســفارات 
  . اتوقع وضمان مستقبل أبنائهب ما يتعلق فيا باهليرتاحتزوجت من أجنيب ميكن أن 

حلـصول علـى شـهادة مـيالد     علـى ا لة نـشطة لتـشجيع مجيـع املـواطنني      حاليا مح وتوجد    - ٧٠
األمــر  البريوقراطيــة، للحــد مــن اإلجــراءاتوقــد اختــذت حكومــات األقــاليم تــدابري . مطفــاهلأل

فـي  ف.  شـهادات املـيالد وبطاقـات اهلويـة        تكـاليف  آثـار إجيابيـة يف رفـع كفـاءة           لـه  تالذي كانـ  
، الـيت    البيانـات الدميوغرافيـة    أحدث أجل احلصول على     منقامت احلكومة احمللية،    ياكارتا،  غيو

 مليــون ٢,٥ حــوايلبيانــات وأكثرهــا اكتمــاال، بتعــديل  ،مجيــع املــواطنني دون اســتثناءتــشمل 
احلكومـة احملليـة   تـوفر  بانتني، مبقاطعة ،  غريانغيف تان و. ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول شخص يف   

 الطائفـة ها مـن قبـل      تـ عاجلة املشاكل الـيت واجه     والدين مل  ي العرق خالية من األصل  بطاقات هوية   
بعــض املنظمــات الدينيــة أو املرتبطــة بتوجهــات دينيــة مــن خمتلــف القناعــات  و. العرقيــة الــصينية

مبــساعدة التقاليــد الدينيــة، و األشــخاص يف اعتبارهــا مــدى االرتبــاط الوثيــق بــني واضــعة تقــوم،
  .دحلصول على شهادات املياليف ابشكل استباقي أعضائها 

  
  التحديات واملبادرات    

 وحيتمـل أن    بـاملرأة ميكـن أن تـضر      اليت   االهتمام   موضع من القضايا    كثريال يزال هناك      - ٧١
 تـنص   ٢٣املـادة   ف. اجلنـسية يف قـانون    الـواردة    بسبب بعـض األحكـام       اجلنسيةؤدي إىل فقدان    ت

 ملـدة تتجـاوز  دونيـسيا  راضي مجهورية إنأ خارج  تقيم عندما   انسيتهجل املرأة فقدانعلى إمكانية   
وقـد  . ندونيـسية يف الوقـت املناسـب   إ ة مواطنـ أن تظـل  يف اعلن رغبتـه  ت  سنوات متواصلة وال   ٥

بالنـسبة لكـل مـن     بني اجلنسني عواقب خمتلفـة     ةبدو حمايد ت اليت   ٢٦املادة  على  يف الواقع   تترتب  
 ط أن يتبــعتــشتر قواعــد إىل عــدم وجــودويرجــع ذلــك يف كــثري مــن البلــدان . لنــساء والرجــالا
هنـاك احتمـال أن   و.  جـدا حمتمـل ، يف حـني أن العكـس   )يف اجلنسيةمبا يف ذلك (زوج زوجته   ال

 ن ميـنعه علـى حنـو  النساء الاليت يتزوجن من أجانب، ويعشن يف اخلـارج للعنـف املـرتيل             تتعرض  
 سـيما يف ضـوء حـاالت االجتـار،     الو اإلندونيـسية،  نللحفـاظ علـى جنـسيته     طلبـات   من تقدمي   
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يف  و . للعنـف واالسـتغالل    اللـوايت يتعرضـن   ،  “بالربيـد الالئـي تـستجلنب     العـرائس   ” ذلـك    يف مبا
إىل وضـع  بـه  دى يـؤ  ممـا  جنسيتهن الشخص فقدا على أنه يف حالة   ٢٣هذا الصدد، تنص املادة     

ومــن مث يوجــد . لــشخص املعــينلندونيــسية  اإلاجلنــسيةعــدميي اجلنــسية، مــا زال ميكــن ضــمان 
ومـن األمثلـة    . ، جنـسيته  أو رجـال  كـان    امـرأة    ،ندونيـسي اإلد املـواطن    ال يفق  يضمن أ  بالفعل ما 

 املـواطنني   جبنـسية رف   عمليـات الترحيـل اجلمـاعي مـن ماليزيـا، اعتُـ            تنـاول  لدى،  على ذلك أنه  
أو سـنوات   ١٠ قـد أبلغـوا عـن ذلـك علـى مـدى        وا قـد ال يكونـ     ناإلندونيسيني يف ماليزيا الـذي    

كفالـة أن    جيـب ا زال   ، مـ  ةنـسي يف قـانون اجل   القائمـة   قيـود   نظـرا لل  ف،  أما عن املـستقبل   .  سنة ٢٠
ــسية ل  ــضمن اجلن ويعجــزون، أو الســتغالل للمــواطنني اإلندونيــسيني الــذين يقعــون ضــحايا     ت

  .عدمي اجلنسيةاملعين  الشخص احلالة جعلت هذه، إذا يتأخرون يف اإلبالغ
 ومـستمر للقـانون   شـامل علـى حنـو   عـدم التـرويج    يتمثل يف    التحدي الرئيسي    وال يزال   - ٧٢
 توعيــة والإمكانياهتــا يف جمــال الوصــولندونيــسية الــسفارات اإلينبغــي أن تعــزز و. ١٢/٢٠٠٦

.  وفقـا للقـانون    نالستفـسار عـن وضـعه     مـن ا   يعـشن يف اخلـارج       ندونيسيات اللـوايت  لتمكني اإل 
 يت اهلجـرة أو الـ     مـشاكل ملرأة اليت تعـاين مـن       اعاجل بعد جنسية    ي ال   ١٢/٢٠٠٦القانون  كما أن   

ندونيـسية مواصـلة    الـسفارات اإل  تعتزم  بالنسبة للمستقبل،   و.  يف الوقت الراهن   اجيري االجتار هب  
لقــانون اســتباقي للبيانــات واملعلومــات مــن الــوزارات ذات الــصلة فيمــا يتعلــق بتنفيــذ المــع ااجل

 يف الـسفارات    “خدمـة املـواطن   ”وسيتم دمج هـذه اجلهـود يف آليـة          . لذلكواملبادئ التوجيهية   
 مكتبا لـديها هـذه اخلدمـة للمـواطنني          ١٥ مل يكن يوجد سوى   ،  ٢٠٠٩  عام يفو. ندونيسيةإلا

  .يف السفارات األخرىولكن سيستمر استحداثها ، نياإلندونيسي
خلدمـة  الراميـة   التـدابري   شروع كـثري مـن حكومـات األقـاليم يف اختـاذ             على الرغم من    و  - ٧٣

 كـثري مـن الفقـراء       فمـا زال  ،  بـدون مقابـل     الشعب بكفاءة وفعالية وبتكلفـة منخفـضة، أو حـىت         
علــى و.  صــعوبات يف احلــصول علــى شــهادات املــيالد وبطاقــات اهلويــة  ونواجهــيواملهمــشني 
ــرغم مــن   ــتوجيهــات واضــحة  صــدور ال ــةأن اخلدمــة جيــب أن تكــون  ب ــزال  امــ، جماني بعض ال

ل ائساملـ  نومـ . ، يف مجلـة أمـور أخـرى    األقـاليم ات األموال للمسامهة يف خزائن حكوم   ونمعجي
. ني خمــتلفنيذجو منــانتبعــية وقــانون محايــة الطفــل نــسي أن قــانون اجلاجلــديرة بالتنويــهخــرى األ
 ا اختــاذ خطـوات فعالــة حلمايـة أنفــسهم جتنبــ  شــخاصطلــب مـن األ ُيبموجـب قــانون اجلنـسية،   ف
فقدان جنـسيتهم، يف حـني يـنص قـانون محايـة الطفـل علـى أن تتخـذ الدولـة خطـوات نـشطة                       ل

العمـل مبزيـد    ب إىل تطـوير للـسماح للدولـة         حباجةويبدو أن النماذج واآلليات     . طنيهاحلماية موا 
  .وجنسيتهم محاية مواطنيها وضمان هويتهم علىية ستباقمن اال
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  ١٠املادة     
  التعليم    
  احلالة الواقعية    

 كمـا ضـاق   . التفـاوت بـني املـرأة والرجـل       حجـم    اءلضوتـ األمية يف التنـاقص،     أخذت    - ٧٤
 الـشواهد   بـل وتـشري   .  بـني الرجـال والنـساء      اهمـستو ويف  التعلـيم   يف  فاوت يف املشاركة    أيضا الت 

 يف  أما احلالـة  .  األوالد التفوق على أداء  يل إىل   مي التعليم العايل    حىت مستوى  أن أداء الفتيات     إىل
 فهـي لـى تعلـيم أفـضل،       عصول  حلـ امجيـع األطفـال     ى  لـ عصعب  يـ القرى واملناطق النائية، حيـث      

ــقتــدعو ــة والنقــل   و.  للقل ــة مــن الفقــر والعزل ــاهظ الاليف حال ــة، تكلفــةب  حــصول تكــون أولوي
 مـن الفتيـات     كـثريا  أن   الـشواهد تظهـر   و. أقل من األولوية بالنسبة لألوالد    على التعليم   الفتيات  

  . الزواج املبكرمنها الذهاب إىل املدرسة ألسباب خمتلفة، ن عنوقفيت
 جمـرد هتـدد  ال  للقلـق و تـدعو ار بالنـساء واألطفـال   ظاهرة عمل األطفال وانتشار االجت   و  - ٧٥

هنـاك أيـضا العديـد مـن     و. هتن بـصفة عامـة   أيضا حياوإمنا، فحسبلتعليم  استمرار الفتيات يف ا   
. لـذواهتن  هن أو حتقـيق تقيد حتركات الفتيـات    أن   من شأهنا  اليت   جنسانيا املنحازة   القوانني احمللية 
سياسات الـ ، مبـا يف ذلـك       بوجـه عـام   مج التعليميـة     الـسياسات والـربا    يتواصل حتسني ومع ذلك،   
 املبـالغ الـيت ختصـصها      يف   علـى النحـو الـذي يظهـر       ،  االعتبـارات اجلنـسانية    تراعـي     اليت والربامج

  . يف امليزانيةاحلكومة للتعليم
ــوم واملهــارات املعرفيــة    و  - ٧٦ ــاهج املدرســية تركــز علــى العل ــزال املن ــيم وال يعــّد . ال ت التعل

 الالزمـة   احلركيـة النفـسية   واملهـارات الوجدانيـة     ب ا بتزويـدهم   كليـ  ا بعـد إعـداد     الطالب النظامي
 حيترمــون اآلخــرين كمــانفس الــم احتــروا ةثقــلوا ةيسؤولأفــرادا يتــسمون باملــ واصبحيــ لهمنمــول

اإلجنابيــة الــيت مــن شــأهنا متكــني  و يةة واجلنــسي الــصحإىل التربيــةاملنــاهج أيــضا وتفتقــر . والبيئــة
 طوســائو اجملتمــعمقاومــة ضــغط األقــران، فــضال عــن ضــغوط مــن نــسني الطــالب مــن كــال اجل

 وجهـات   فـإن  اإلجنابيـة،    تتاح التربيـة  وحىت عندما   .  اجلنسية تتبجح يف تناول احلياة   اإلعالم اليت   
 يف تلبيــة يتــها فعالالتربيــة ههــذُتفِقــد  واحملرمــات اجلنــسية القائمــة علــى القواعــد واملعــايريالنظــر 

  .ملراهقنياحتياجات األطفال وا
وعلى الرغم من أن نسبة املدرسات إىل املدرسني يف إندونيـسيا، بـصفة عامـة، حـوايل                   - ٧٧

ورغـم  . ، ما زالت النـساء تـشكلن غالبيـة مـؤلفي الكتـب املدرسـية          )٢٠٠٦( يف املائة    ٥٧,١٦
 هذه احلقيقة، ال يكفي تغيري حمتوى الكتب املدرسية جلعلها أكثر مراعاة لالعتبـارات اجلنـسانية            

ــساء   ــات الن ــيال      . مبجــرد إضــافة الكاتب ــؤلفي الكتــب تقل ــدريب مل ــة والت ــوفري التوعي ــل جيــب ت ب
وليـــست مجيـــع املواضـــيع فعالـــة ألغـــراض تعلـــيم املراعـــاة . للتعـــصب اجلنـــساين إىل أدىن حـــد
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أمــا املواضــيع الفعالــة فهــي الــيت حيتمــل أن تعــاجل وضــع املــرأة يف حيــاة   . لالعتبــارات اجلنــسانية
، والتربيــة الوطنيــة، والتربيــة )بانكاســيال(ا اللغــة اإلندونيــسية، واملبــادئ اخلمــسة اجملتمــع، ومنــه

  .البدنية، واللغات، والفنون
  

  التدخالت    
وقد أقّرت وزارة التعليم الوطين بعض األنظمة واملبـادئ التوجيهيـة الراميـة إىل القـضاء             - ٧٨

ر التعلـيم الـوطين بـشأن املبـادئ      لـوزي ٨٤/٢٠٠٨على التمييز ضد املرأة، مبـا يف ذلـك املرسـوم      
 يف قطاع التعليم، سواء على الصعيد املركـزي         مراعاة املنظور اجلنساين  التوجيهية لتطبيق تعميم    

 وقامـت الـوزارة أيـضا     . البلديات والوحدات التعليمية  /أو صعيد املقاطعات واملقاطعات الفرعية    
األنـشطة، ومؤشـرات األداء الرئيـسية    بإدماج املنظـور اجلنـساين يف بيانـات املهمـة، والـربامج، و            

ومن بني الربامج الـيت اضـطِلع هبـا         . ٢٠١٤-٢٠١٠للخطة االستراتيجية الوطنية للتعليم للفترة      
بناء القدرات املؤسسية يف جمال تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف قطـاع التعلـيم علـى الـصعيد            

ــة    ــات واملقاطعــات الفرعي ــديات/املركــزي وصــعيد املقاطع ــيم املؤســسة   . البل ــل وزارة التعل ومتث
  .الرائدة يف فرقة العمل الفرعية املعنية مبنع االجتار من أجل التصدي ملشكلة االجتار بالبشر

، جـرى تنفيـذ برنـامج تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف          ٢٠٠٩-٢٠٠٢ويف الفترة     - ٧٩
ة مؤسـسات تعليميـة     بلديات، واختذت عـد   / مقاطعات فرعية  ٧  مقاطعة و  ٣٣قطاع التعليم يف    

وجـود فريـق عامـل معـين بتعمـيم املنظـور            ) أ: (وتظهر اإلجنازات اليت حتققـت يف     . مناذج لذلك 
 مقاطعــات ٧  مقاطعــة و٣٣اجلنــساين يف قطــاع التعلــيم وقيامــه بوظيفتــه يف وزارة التعلــيم يف   

علـيم، مـن   إعـداد األدوات الالزمـة لتعمـيم املنظـور اجلنـساين يف قطـاع الت       ) ب(بلديات؛  /فرعية
قبيل النصوص املتعلقة برسالة جنسانية موحدة، والتخطيط ووضع ميزانيـة للتعلـيم يراعـي فيهـا                

غـري نظاميـة تراعـي املنظـور اجلنـساين، وتقـدمي            /املنظور اجلنساين، وإجياد وحدة تعليميـة نظاميـة       
م املنظــور البلــديات لــربامج تعمــي/الــدعم مــن امليزانيــة اخلاصــة باملقاطعــات واملقاطعــات الفرعيــة

اجلنساين، فضال عن تكوين الشراكات مع اجلامعات ومؤسسات اجملتمع املدين األخرى، كمـا             
يف تثقيف األسرة وتوعيتها باالعتبارات اجلنسانية، والدراسات املتعلقة بـسياسة تعمـيم املنظـور              
 اجلنــساين يف قطــاع التعلــيم، فــضال عــن إعــداد ورقــة مواقــف عــن تعمــيم املنظــور اجلنــساين يف 

  .قطاع التعليم على صعيد املقاطعات
وقد أعدت عدة برامج، كربنامج حتسني سبل حـصول املـرأة علـى التعلـيم، وال سـيما                    - ٨٠

التعليم االبتدائي، مبا يف ذلك تشييد الوحدات املدرسـية والفـصول اجلديـدة، وتقـدمي املـساعدة                 
ــوفري املــسا    ــيم النظــامي وت ــيم غــري  يف تــشغيل املــدارس للمــشاركني يف التعل عدة التــشغيلية للتعل

النظامي يف جمال التعلّم، وتشييد املدارس االبتدائية والثانوية حتت سقف واحد، وأمـاكن إقامـة               
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ــوير         ــة اإلســالمية، وتط ــدارس الداخلي ــة مفتوحــة، ومتكــني امل ــدارس ثانوي ــت الطــالب، وم ملبي
ــامج املعلــ       ــل برن ــن قبي ــة اســتباقية، م ــيم غــري النظــامي مبنظوم ــل،  /مخــدمات التعل الفــصل املتنق

وتوجــد مــنح دراســية . قــارب الــتعلم، وحــافالت الدراســة، وحظــرية املــوارد /دراجــة/ومركبــة
ــة    ــوم الدقيق ــة العل ــات، وخاصــة يف جمموع وجــرى االضــطالع يف جمــال تعمــيم املنظــور    . للفتي

البلـديات، ورؤسـاء    /اجلنساين ببناء قدرات مسؤويل اإلدارات واألقاليم يف املقاطعـات واملنـاطق          
وجيـري تطـوير تعلـيم يراعـى        . املوظفني، ومقدمي اخلدمات التعليمية، فضال عن مراقيب التعلـيم        

فيــه املنظــور اجلنــساين مــن خــالل حتــسني املنــاهج، واملــواد التعليميــة، وعمليــة الــتعلم، وخمتلــف  
وقــد . األنــشطة اخلارجــة عــن املنــهج، كــدور البنــات يف أفرقــة املرشــدات واحلكومــة املدرســية  

احلكومة أيضا برامج لتوعية األسرة باملنظور اجلنساين لتمكني األسر من اختـاذ أفـضل              اعتمدت  
. القرارات املتعلقة بتعليم أطفاهلا وإرساهلم إىل املدرسة، لكي ال تضر بالفتيـات أو متيـز ضـدهن         

وتوفر الوزارة أيضا التدريب على املهارات عمومـا واملهـارات احلياتيـة للنـساء الفقـريات وغـري                  
  . تعلمات واملهمشات واللوايت تقمن يف جيوب ضعيفة اجتماعياامل

وُيضطلع ببعض أشكال الرعايـة املبكـرة وتعلـيم الطفـل مـن خـالل املؤسـسات، سـواء                     - ٨١
يف ذلك ما هو من إعداد اجملتمع، كرياض األطفال، وريـاض األطفـال اإلسـالمية، وجمموعـات       

جمـال الرعايـة املبكـرة للطفـل، واملراكـز الـصحية            اللعب، ومراكز الرعاية النهاريـة، والتعلـيم يف         
وما زال نظام التعليم اإللزامي ملدة تـسع      . ، أو غريها من اخلدمات املماثلة     )بوسياندو(املتكاملة  

 سنة، أي إىل حـني التخـرج مـن املدرسـة            ١٢سنوات قائما، ومتت زيادته يف بعض املناطق إىل         
 الذي يتطلب خـرجيني جـاهزين ومهـرة، وحتـسبا           واستجابة من احلكومة لسوق العمل    . الثانوية

ومـع  . منها الحتياجاته اجتهدت احلكومة يف تطوير املدارس املتوسطة املهنية والـدعوة ألمهيتـها           
أن هذا اخليـار مل يكـن يعـّد يف املاضـي جـذابا أو ذا شـأن، فقـد تغـريت اآلن نظـرة األشـخاص                   

هنية كمؤسسات تنتج أشخاصـا مـستعدين       إليه، فأصبحوا ينظرون بشكل إجيايب إىل املدارس امل       
  .للعمل
ويف سبيل خفض أمّية املـرأة علـى حنـو ملمـوس، أصـدر وزيـر رعايـة الـشعب املرسـوم                        - ٨٢

املتعلق بإنشاء فريق التنسيق للحركة الوطنيـة إلمتـام          KEP/MENKO/KESRA/IX/2006/22رقم  
ــصال       ــنوات واستئـ ــسع سـ ــدة تـ ــي ملـ ــالتعليم األساسـ ــة بـ ــة اإللزاميـ ــة  الدراسـ ــة، والالئحـ األميـ

ــام الدراســة       ٣٥/٢٠٠٦ ــة إلمت ــذ احلركــة الوطني ــة لتنفي ــادئ التوجيهي ــشأن املب ــيم ب ــوزير التعل  ل
  .األساسية اإللزامية ملدة تسع سنوات، واستئصال األمية
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  اإلجنازات    
لقــد اخنفــضت نــسبة األميــة، ولكــن مــا زال يلــزم العمــل مــن أجــل القــضاء متامــا علــى    - ٨٣
؛ ١٩٩٣ يف املائـة مـن الـسكان يف عـام            ١٤ل املقارنة، كانـت نـسبة األمـيني         وعلى سبي . األمية

ــة  ٢٠٠٥ويف عــام  ــسبة األمي ــة للرجــال و ٦,٦٢، بلغــت ن ــساء؛  ١٢,٨٥  يف املائ ــة للن  يف املائ
 يف املائـــة ٧,٥١  يف املائــة للرجـــال و ٤,٢٧، فــضاق حيـــز التفـــاوت إىل  ٢٠٠٨يف عـــام  أمــا 

  . يف املائة يف املتوسط٢٤ األمية بنسبة ويف كل عام ينخفض التفاوت يف. للنساء
وبــصفة عامــة، أحــرز قــدر مــن التقــدم مــن حيــث اإلجنــازات الــيت حتققــت بــدءا مــن        - ٨٤

ــة املبكــرة إىل أعلــى املــستويات   وال تــزال املــشاركة يف تعلــيم  . مــستوى التعلــيم ملرحلــة الطفول
ــا يف االرتفــاع بدرجــة كــبرية    ــة املبكــرة مــستمرة عموم ــا بــني   وال تو. الطفول جــد فجــوة تقريب

أما فيما يتعلق بنماء األطفال ذوي االحتياجات اخلاصـة يف          . األوالد والبنات يف التمتع بالتعليم    
ومــن بــني اجملمــوع الكلــي  . مرحلــة الطفولــة املبكــرة، فمــا زال عــدد األوالد أكثــر بوجــه عــام  

ى التعلـيم يف     مليونـا، ال حيـصل علـ       ٢٨,١٢ أعوام، الذي يقـدر بــ        ٦ لألطفال بني سن صفر و    
  . يف املائة من األطفال٢٨,٣١مرحلة الطفولة املبكرة سوى 

التعـادل  حـد    إندونيـسيا  نـسبة املـشاركة يف املـدارس االبتدائيـة يف            بلغت،  ةماعوبصفة    - ٨٥
 مــستوى قــدر مــن املــساواة علــى وظهــر أفــضل . ٢٠٠٣لبــنني والبنــات منــذ عــام  بــني اتقريبــا 

ــة،   ــدارس الثانوي ــوازن امل ــنيإذ يوجــد ت ــاث    ب ــدد الطــالب اإلن ــذكور، و ع ــراوح فيال ــل ت معام
ات بنــ الزيــادة عــددشري إىل ا يــ، ممــ١,٢٢  بــل و،١,١١ و ٠,٩٦مــا بــني املــشاركة اإلمجاليــة 

اجلهـود  كللـت  ،  )والعـايل (املتوسـط   يف مـستوى التعلـيم      و. البـنني  امللتحقات باملدارس عن عدد   
نــت الفجــوة بــني اجلنــسني علــى مــستوى  كاو. امبالنجــاح التــاملبذولــة لتــشجيع تعلــيم البنــات  

ــا يف    ــا م ــعة نوع ــة واس ــدارس الثانوي ــرةامل ــادل  ، ٢٠٠٢/٢٠٠٣  الفت ــل التع ــغ معام . ٠,٨٧ فبل
، وظـل   ٢٠٠٦ عـام    يف ١,٠٦ بـل و     ،٠,٩١ ليصبح فصاعدا   ٢٠٠٥وضاق التفاوت من عام     

  يف املــدارسوالبــنني البنــاتعــدد ويوجــد تــوازن بــني . ٢٠٠٦/٢٠٠٧الفتــرة  يف ٠,٩٩عنــد 
وأظهــر . التعلــيممــن علــى األستويات املــعــدد الفتيــات يف زيــادة ، مــع وجــود اجتــاه لاإلســالمية

ففـــي الفتـــرة . ا إجيابيـــا مـــستوى التعلـــيم العـــايل اجتاهـــعلـــىالتـــوازن بـــني اجلنـــسني واملـــساواة 
 حيـث بلـغ    كان عدد الطالبـات اجلامعيـات أقـل بكـثري مـن الطـالب الـذكور،                  ٢٠٠٢/٢٠٠٣

أصـبح  لزيـادة حبيـث     يف ا  عدد الطالبات    فاستمريف السنوات التالية،    أما   .٠,٧٨ معامل التعادل 
، ٠,٩٥: ٢٠٠٤/٢٠٠٥ (التعــــادل بــــني اجلنــــسني   متوازنــــا نــــسبيا مــــن حيــــث    املعامــــل

  ).١,٠١ :٢٠٠٦/٢٠٠٧ و
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ان التعلـيم أكثـر كفـاءة    فكـ ، ) والتخرجإمتام التعليم( وجهة نظر الكفاءة امأما من حيث    - ٨٦
اإلبقـاء علـى اسـتمرار النـساء يف       ارتفاع معدل    مندل  ستلرجل، كما ي  بانة  للمرأة مقار بالنسبة  
 نزااليـ  الطـالب يف اجلامعـة ال        واإلبقـاء علـى   وكانـت املـشاركة     . ه علـى مجيـع مـستويات      التعليم
تحـسن  كمـا كـان ي     باسـتمرار    أعلـى  معـدل بقـاء املـرأة        وكـان  نسبيا لكال اجلنـسني،      نيمنخفض
. بالنــسبة لــألوالدأكــرب اإلســالمية يف املــدارس ون الــسنة الــذين يعيــدوعــدد الطــالب . ســنويا
مــواد ذلــك أن . البــنني والبنــات بــني نوعــا مــا املــدارس املهنيــة تظهــر فجــوة كــبرية  تزالــ ومــا

بعض فـ .  بدرجـة كـبرية    لقوالـب النمطيـة للجنـسني     تراعـي ا   يف املدارس املهنية     التخصص املتاحة 
، يف حـني    )خلإالسيارات، والبناء،   (فترضة للرجال   األدوار امل بالتخصصات ترتبط ارتباطا وثيقا     

التكنولوجيـات احملليـة، ومهـارات      ( املرأة   ينسب إىل بقوة مع الدور الذي     جماالت أخرى   ترتبط  
  .)الطبخ، وتصميم األزياء

أن يـتم   ، جيـب    ٢٠١٥ حبلـول عـام      ،األهداف اإلمنائية لأللفية لقطاع التعليم أنه     وحتدد    - ٨٧
 معـدل اإلجنـاز يف هـذا        وكـان .  االبتـدائي  همتعليم  يف مجيع أحناء البلد    ،بننيات وال بن ال ،األطفال
يف يف املائـة   ٧٤,٧ و يف التعلـيم االبتـدائي،       ٢٠٠٩ يف عام    الطالبمن  يف املائة    ٩٤,٧ الصدد

 مـن الفتيـات والفتيـان الـذين         يف املائة  ٩٩,٤كانت نسبة   السنة األخرية من التعليم االبتدائي، و     
ــراوح أعمــاره  ــني تت ــا   ٢٤ و ١٥م ب ــّم ب ــا تل ــةعام ــه يف و. لقراءة والكتاب ــت، ال الوقــت ذات ر ظهِ

أحدث البيانات عـن التفـاوت بـني اجلنـسني أي اخـتالف يف املـشاركة بـني الفتيـات والفتيـان،                      
 اإلجنـازات  إىلالنظر وبـ . لفتيـات  بـني ا  نـسبة املـشاركة  الرتفـاع  وجـود اجتـاه     ها تدل علـى   ولكن

تحقــق مطالــب تللحفــاظ علــى هــذه املنجــزات، ميكــن أن  املبذولــة   اجلهــودواســتمراراحلاليــة، 
ــة   ــة لأللفي ــ علــى النحــو األهــداف اإلمنائي ــها حتقيــق املــساواة بــني   امل ذكور أعــاله وميكــن يف ظل

  .اجلنسني
  

  التحديات    
.  إىل حتـسني الـيت حتتـاج  مـور  الكـثري مـن األ   هنـاك   تقـدم كـبري،     إحـراز   على الـرغم مـن        - ٨٨
 يف مجلـة  ركني يف مرحلة الطفولة املبكرة ال يزال منخفـضا، ويرجـع ذلـك،              عدد األطفال املشا  ف

 واجلمهـور، واالفتقـار إىل مؤسـسات الرعايـة أو           بـني األَسـر   أمور، إىل اخنفاض مستوى الـوعي       
العاملني يف جمال التعلـيم     / املعلمني العجز يف لمجتمعات القروية، و  ل الوصول بالنسبة   إمكانية ىلإ

) صعيد األقـاليم  املركزي و على الصعيد   (ءة، وحمدودية الدعم احلكومي     من حيث العدد والكفا   
الطفولـة املبكـرة حـىت    مرحلـة   التعلـيم يف  وعـدم إدارة وصـول واخلـدمات،    إمكانيات ال لتحسني  

ــدمات األخـــرى    ــع اخلـ ــة مـ ــة متكاملـ ــال   (اآلن بطريقـ ــة األطفـ ــة ورعايـ ــصحة والتغذيـ ــل الـ مثـ
 األطفــال  صــفوفبــني معــدالت التــسرب نجيــب أيــضا أن تؤخــذ البيانــات عــ و). والتمــريض
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عــدم املــساواة بــني مــا زال و. نجــاحال بيانــات وأال يقتــصر األمــر علــىواملــراهقني يف االعتبــار، 
عـالوة  .  يف قطاع التعليم، وال سيما علـى مـستوى املـدارس الثانويـة واجلامعـات               ااجلنسني قائم 
هلـن   مـن العمـر مل يـسبق         وات سـن  ١٠ من الفتيات فوق     يف املائة  ١٣,٥ فإن حوايل على ذلك،   
  الـــذكورالنـــسبة بـــني هـــذه النـــسبة أعلـــى مـــن و. أي نـــوع مـــن التعلـــيم الرمســـيااللتحـــاق بـــ

ــة ٥,٩٧( ــاهج والكتــب الدر  و). يف املائ ــا للمنظــور   ســية اجيــب فحــص املن مــن حيــث مراعاهت
  . العملية التعليمية بشكل مستمررصد، وجيب اجلنساين

ــ ومــن  - ٨٩ ــة،  خــرى، ال ســيما  األل ائسامل ــاطق الريفي ــات  ارتفــاع يف املن ــوايتعــدد الفتي  الل
 للمـساعدة يف أعمـال     تتـسربن منـها    أو   تنقطعن عن املدرسة   اللوايتيتزوجن يف وقت مبكر، أو      

فتيـات مـن املدرسـة      طـرد    حاالت ل   على حد سواء   وهناك يف املناطق احلضرية والريفية    . الزراعة
 يف جلميــع الطــالبويلــزم تثقيــف . احلمــل مــن التقــدم لالمتحانــات النهائيــة بــسبب  هنأو مــنع

 يف املنـاهج الدراسـية مـع         هـذه األمـور    دمجأن تـ  اإلجنابيـة، وينبغـي     و سيةاجلنـ يتعلق بالـصحة     ما
 النمو الذي يطرأ علـى     وادركي و وافهمي لكي احتياجات األطفال واملراهقني،     يليبنهج  األخذ ب 

قـت نفـسه علـى ممارسـة ضـبط الـنفس        الومـع القـدرة يف  ، ية اجلنـس اهتمامـاهتم حياهتم اجلنسية و  
 املخـاطرة أو الوقـوع يف شـرك     واختاذ تـدابري وقائيـة لتجنـب التـورط يف الـسلوك املنطـوي علـى                 

تحيـز ضـد   يحكمـة، ال  أكثـر   هنـج  اتبـاع ، نملحتبالنسبة للفتيات اللوايت    ويلزم  . العنف اجلنسي 
 ن علـى بنـاء مـستقبله   نهت قـدر السـتمرار  اضـمان وذلـك  تمييـز،  وإمنـا خيلـو مـن ال     ،  أحد اجلنـسني  
  .بشكل جيد

 شـكل مــن أشــكال  ، وهــو الفــصل بـني اجلنــسني يف ختصــصات أو بـرامج معينــة  وكـان   - ٩٠
ــز الطــوعي بــني اجلنــسني يف بعــض اجملــاالت    ــ ال ،التميي ــدارس  ازال موجــودي ، وال ســيما يف امل

حني كـان مـن     لية، يف   املرتوظائف  بال مقترنالتخصصات ال يزال    للفتيات  اوكان اختيار   . املهنية
م و العلـ واتـار خي أن ومـن مث ُينتظـر منـهم       األوالد دورا يف دعم اقتصاد األسـرة،         يؤدياملتوقع أن   

ــةال ــصناعية بحت ــة ال ــة املتوســطة  وأظهــرت البيانــات . ، واملهــارات التكنولوجي  أن املــدارس املهني
للحـد  د اجتـاه    توفر حىت اآلن منافع متساوية للطالبات، وتبدو منحازة حنو األوالد، مع وجو            ال

ــن ــاتم ــضا     .  الطالب ــايل أي ــيم الع ــار التخصــصات يف التعل ــةأدوار إىل وجــود وأشــار اختي  منطي
ــ إمكانتفعيــللجنــسني ال تــدعم ل امليــادين علــى هتــيمن فــاملرأة : أقــصى حــد ممكــن جلميــع اات ي

  .العلوم التقنيةيف جمال سيطر الرجال ياالجتماعية، يف حني 
تقـدير لـربامج تعمـيم مراعـاة املنظـور      ألقاليم لـيس لـديها   القيادات على صعيد ا   بعض  و  - ٩١

ل اعمـ  تنفيـذ األ   مـن  املنـاطق مـسؤويل التعلـيم يف      كذلك أبطأت كثـرة التـنقالت بـني         . اجلنساين
مل تقـدم   و.  املعـين  الربنـامج ب كي يلمّ  أن يبدأ من الصفر ل     ال بد ، ألن كل مسؤول جديد      اجلارية
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 األقــاليم لــربامج تعمــيم مراعــاة املنظــور  ات ميزانيــ مــن خــاللايلدعم املــالــ بعــدبعــض املنــاطق 
 يف قطــاع التعلــيم، للغايــة كــبرية ويف ظــل وجــود خمصــصات ماليــة. اجلنــساين يف قطــاع التعلــيم

ــصلحة مــن أجــل      تتطلــب  ــع أصــحاب امل ــة مــن مجي ــذها رقاب ــسياسات وتنفي ــاال  ا جــديتطبيقه
ــلنــهوض ل  املنظــور اجلنــساين  تعمــيمالعمــل علــىالطالب واجملتمــع ككــل، وكــذلك لــضمان  ب

  .والقضاء على التمييز ضد املرأة
  

  املبادرات واإلجراءات املتخذة    
 عـن   هواصـلة حتـسين   مب، ولـديها التـزام واضـح        يـة بالغـة   مهن أ لتعليم م ل مادركت الدولة   أ  - ٩٢

وقـد خصـصت احلكومـات احملليـة يف     .  مـن ميزانيـة الدولـة للتعلـيم    يف املائـة  ٢٠طريق ختصيص   
 علـى  يف قطـاع التعلـيم،       بإدمـاج االعتبـارات اجلنـسانية      عجيللتول. كثر من ذلك   أ بعض املناطق 

ــن صــعيد كــل  ــاليم، كرســ   م ــة واألق ــة املركزي ــتراتيجية ت احلكوم ــرض  اس ــذا الغ ــة اخل يف هل ط
أشـــري إىل العامـــل ، حيـــث ٢٠١٤-٢٠١٠يف الفتـــرة وزارة التربيـــة والتعلـــيم لـــاالســـتراتيجية 
. نـــشطة ومؤشـــرات األداء الرئيـــسيةاأل،هااجمن، وبر اخلطـــةاملتعلـــق برســـالةبيـــان ال اجلنـــساين يف

 تنفيـذ االسـتراتيجية مـن خـالل التوعيـة واملـساعدة التقنيـة ألصـحاب املـصاحل ومـديري                     ريوجي
ــصعيدين املركــزي واإلقليمــي، و    ــى ال ــة عل ــربامج التعليمي ــق  ذلــك ال ــا يتعل بتعمــيم املنظــور  فيم

يف  القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة     ب اضـطُِلع  وقـد .  والقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة     اجلنـساين 
ــه عــن طريــق    ــامج بأكمل ــةتــشكيلة الربن ــا، مــن خــالل    كفال ــة هــذا النــهج، ســواء عمودي  فعالي

ــاليم   ةسياســات احلكومــ  ــات األق ــة وحكوم ــذي املىلوصــوال إ املركزي ــيننف ــدان يف ني التقن ، املي
ــق   ــا، عــن طري ــة مــن ا وأفقي ــا  أشــكال خمتلف ــاون الرمســي مــع اجلامع ــسائية  وت لتع املنظمــات الن

  .واالجتماعية ومنظمات اجملتمع املدين
، ل القطــاع الرئيــسي ملنــع االجتــار بالنــساء واألطفــا بوصــفها ،وزارة والتعلــيمويــسَّرت   - ٩٣

 املنـشأ، وقامـت     لـديات ب /نـع االجتـار يف مقاطعـات      مب فرق عمل وفرق عمل فرعية معنيـة      إنشاء  
ــدعم قــدميتب ــه وال ــسبيل  التوجي ــة عمــل  شــكلت كمــا . يف هــذا ال تعمــيم مراعــاة املنظــور  ل أفرق

 /وصــعيد املقاطعــات واملقاطعــات الفرعيــة  املركــزي الــصعيداجلنــساين يف قطــاع التعلــيم علــى  
 يعــيقهمالنــساء والرجــال الــذين إليهــا صل ميكــن أن يــ خمتلفــة تثقيفيــة تقــدم خــدمات اتالبلــدي

 اهلامـة   ائل املـس  ومـن . الكوارث/اتالفقر، والظروف اجلغرافية، واملشاكل االجتماعية والصراع     
فيمــا يتعلــق يف مــشروع املبــادئ التوجيهيــة بــشأن منــع االجتــار بالبــشر التنــسيق    الــيت ســتدرج 

ــة  ــاليم، ومحــالت امل    بالوقاي ــة وحكومــات األق ــة املركزي ــى صــعيدي احلكوم ــععل ــن خــالل  ن  م
لبلـديات، ووضـع    ا/الفرعيـة  اإلعالم، وتـسهيل بـرامج الوقايـة يف املقاطعـات            طوسائيف  اإلعالن  

املــساعدة تقــدمي  متكــني املــرأة، وثقيــف ألجــلبــرامج الوقايــة يف منــاطق املــصدر مــن خــالل الت  
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 لتحـسني املهـارات احلياتيـة للمـرأة     واألهليـة املباشرة من خـالل خمتلـف املؤسـسات االجتماعيـة           
 بطــاءلــضمان عــدم إيف األقــاليم احملليــة قــوانني علــى ال الرقابــة  تــستمرســوفو. اوتعزيــز دخلــه

  .لنهوض باملرأةاملبذولة لجهود للالسياسات احمللية 
 بــني عدالــةالعدالــة االجتماعيــة والحتقيــق هــود للحــد مــن األميــة يف ســياق  واضــطُِلع جب  - ٩٤

 ةجـاو ( أعلى معدالت انتشار األميـة       تعاينات ذات األولوية اليت     قاطع أو امل  األقاليماجلنسني يف   
 يـة غربالارا غـ نوسـا تين و، وبانتني،   اجلنوبية سوالويسيوية،   الغرب ة الوسطى وجاو  ةالشرقية وجاو 

ــابوا و،  الــشرقيةاراغــنوســا تينو  املقاطعــات مــنومت تعــيني مخــسة أو ســتة  ). المبــونج وبــايل وب
املنـاطق احلدوديـة    و اهتمـام خـاص ملنـاطق التـهجري،          أويلمناطق ذات أولويـة و    صفها  والفرعية ب 
ــة تمثلوســت.  االتــصاالته صــعوبة يفالــيت تواجــاملرتفعــات النائيــة ووواجلــزر   يف املرحلــة التالي

 واحــدة، مث أو مقاطعــة فرعيــة األميــة تــدرجييا مــن منطقــة  يف استئــصالكتــل الاســتخدام نظــام 
حبلـول  و. ألميـة ل تاليت لـديها أعلـى معـدال      بـ ، بدءا   أو مقاطعة فرعية  االنتقال إىل منطقة أخرى     

ــة عــام   ــزال   ٢٠٠٨هناي ــة ال ت ــسبة األمي ــة ٥,٩٧، كانــت ن ــة ٤,٢٧، يف املائ ــها بــني  يف املائ  من
.  بـني اجلنـسني    يف املائـة   ٣,٢٤ قـدره  بني النـساء مـع وجـود تفـاوت           يف املائة  ٧,٥١ الرجال و 

 يف املائـة مـن      ٣,٢٣ (يف املائـة   ٥,٠٣ىل  إ، اخنفضت نسبة األمية     ٢٠٠٩سبتمرب  /حبلول أيلول و
.  بـني اجلنـسني  يف املائـة  ٣,١٦ هقـدر مـع وجـود تفـاوت    ) النساءيف املائة من     ٦,٢٩الرجال و   

 لتنميـة  ل توسـط األجـل   املربنامج الوطين   ال هدف   ٢٠٠٩حبلول هناية عام    يتحقق  ومن املؤمل أن    
يف  ٥األميـة   جبعـل نـسبة     ارة والتعلـيم    لـوز هـدف اخلطـة االسـتراتيجية       و ٢٠٠٩-٢٠٠٤ للفترة
  .٢٠٠٩ حبلول هناية عام املائة
 النـهوض  جري، سـي هة الطفولـة املبكـرة وتوسـيع نطاقـ    تعزيز التعليم يف مرحلـ    إطار  يف  و  - ٩٥
 فـضال عـن   يـة لتقـدم بـرامج تعليم  إىل احلـد األمثـل     اخلدمات القائمة يف مرحلة الطفولة املبكـرة        ب

لتعلــيم وخدمــة التمــريض، لمتكامــل  وســتقوم احلكومــة بوضــع برنــامج. تــوفري الرعايــة للطفــل
وبـرامج  علـيم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة،           الت يتوافر هبـا   ةمتكاملوذلك على هيئة مراكز صحية      

 إعـداد  مع التعلـيم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة، وهكـذا، وكـذلك               دجمةمالطفولة املبكرة   رعاية  ل
  .إقليممشاريع رائدة للتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة تتالءم مع احتياجات كل 

بـني اجلنـسني    الواسع  فاوت  رس املهنية استمرار الت   امشاركة املد عن  بيانات  الأظهرت  و  - ٩٦
نمـو القـوى    ب من أجـل التعجيـل    احلكومة لتعزيز التعليم املهين     اليت تبذهلا   هود  اجلعلى الرغم من    

الفــصل بــني اجلنــسني يف اجلامعــات،    للحــد مــنالتيــسري كمــا يلــزم. هالعاملــة املــاهرة وتــشجيع
يف  و مفـضل إمكانـاهت   ألوا  للمهنـة املهيـئني هلـ      القرارات وفقـا     حرية اختاذ الرجال  و لتكون للنساء 
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ــوا  ــة وأن يدرسـ ــوم االجتماعيـ ــة دون /العلـ ــدأن أو الطبيعيـ ــة همتقيـ ــدة  القوالـــب النمطيـ اجلامـ
  .لجنسنيل

  
  ١١املادة     
  فرص العمل    

كانت نسبة النساء العامالت أقل بكثري من الرجال يف مجيع ميادين العمل، وال سـيما                 - ٩٧
ختلـو مـن     و تتـسم مبراعـاة املنظـور اجلنـساين        املدنيـة    وكانـت قواعـد اخلدمـة     . يف القطاع الرمسـي   

 تعــاين مــن التمييــز يفانــت ال تــزال كخــرى، العمــل األأمــاكن بعــض ولكــن املــرأة يف . تمييــزال
ن أحـصاءات  ظهـرت اإل  أو. عمل والتطوير الـوظيفي   تاحة لل فرص امل الرتب واملزايا، فضال عن     امل
بيانـات عـن البطالـة    الأظهـرت  كمـا  . االت النساء كانت أقل مـن الرجـال يف مجيـع اجملـ          اترتبم

 مــا زال أكــرب مــن  النــساء العــاطالت عــن العمــلأن عــددالــسافرة يف الــسنوات القليلــة املاضــية 
). يف املائـة   ٧١,٥( العـاملني بـدون أجـر        كانـت مـن   عمـل،   كانت املرأة ت  وحىت عندما   . الرجال

يف املائـة بـني    ١٤,٧  ورجـال  البني صـفوف  يف املائة ٩,٣ البطالة بلغت نسبة ٢٠٠٥  عام يفو
 يف املائـة بـني الرجـال و        ٨,١ فبلغـت النـسبة   ،  ٢٠٠٧  عـام   يف وحتسن الوضـع  .  النساء صفوف
ــساء ١٠,٨ ــعوا.  بــني الن ــسعى لواق ــرأة ت ــشاط   أن امل ــدخول بالفعــل بن  ســوق العمــل، ولكــن  ل

 مقابـل  ةيف املائـ  ٨٨,٦٧( أكثـر مـن املتاحـة للنـساء    تاحـة للرجـال   املالوظائف الشاغرة املسجلة    
  .). للنساءيف املائة ٦٩,٣٨

 مـن النـساء يف القطـاع غـري الرمسـي ألسـباب عديـدة، مثـل االفتقـار إىل                     كـثري عملت  و  - ٩٨
العمــل يف القطــاع غــري  كمــا أن . التعلــيم أو عــدم وجــود فرصــة للــدخول يف القطــاع الرمســي  

 شبثنتـ ت زلـن  مـا  أفضل مع وضع النساء اللوايت    بشكل  ملزم ويتناسب   غري  الرمسي أكثر مرونة و   
أقـل   يف القطـاع غـري الرمسـي         فالعمـل ،  مما سلف الرغم  بو.  النمطية والتقليدية  انيةدوار اجلنس باأل

وباإلضـافة إىل  . مايـة غـري ذلـك مـن احل   العمـل و السـتدامة   ضـمان    نظرا لعـدم وجـود    بكثري  أمنا  
األحيـان   يف القطاع الرمسـي، وسـاعات العمـل يف كـثري مـن               هاأقل من فيه  ذلك، كانت األجور    

 كخادمــات يف املنــازل  تعملــنمــن النــساء يف القطــاع غــري الرمســي ات ت الكــثريوكانــ. أطــول
  . لالستغالل والعنفاتعرضم

. هـاجرات محمليـا، أصـبح الكـثري مـن النـساء عـامالت         املتاحـة   فرص العمل   ونظرا لقلة     - ٩٩
لعديـد مـن الـسياسات      اعجـز    بلدان املقصد،    إزاء التفاوضي غري املوايت     إندونيسيا ملوقف   ونظرا

علــى الــرغم مــن  و.  بــشكل فعــالنيندونيــسيلعمــال املهــاجرين اإللمايــة تــوفري احل عــناحلاليــة 
، لنـساء اغالبيتـهم مـن      و ،نوالعمـال املهـاجر   اجـه   وي ،التحسينات املستمرة يف الـسياسة واإلدارة     

ــسان والعنــف     ــوق اإلن ــهاكات حق ــى حــد ســواء   االســتغالل وانت ــسيا، وعل ــيف يف إندوني اء أثن
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، ٢٠٠٤يف عــام و. إندونيــسياىل إعمــل يف بلــدان املقــصد، ولــدى عــودهتم   وخــالل الالعبــور، 
وأفـاد  . عمليات ترحيل مجاعي للعمال املهاجرين الذين ال حيملـون وثـائق رمسيـة            بقامت ماليزيا   

وزير تنـسيق الرعايـة الـشعبية أن عـدد العمـال املهـاجرين اإلندونيـسيني الـذين مت ترحيلـهم بلـغ                
 بنــوع خاصــة بيانــات دقيقــة تتــوافر مل  أنــهألســفومــن دواعــي ا. ٢٠٠٤ يف عــام ٢٦١ ٧٨٩

 تــدبري يتخــذمل و. لــواحِّشكلن غالبيــة الــذين رُ تــن مــن املعــروف أن النــساء   أاجلــنس، رغــم  
 واعـان الـذين   احلمايـة القانونيـة للعمـال املهـاجرين         توفري   ، ناهيك عن  استراتيجي وشامل للوقاية  

  .احلقوق والعنفمن االستغالل وانتهاك 
  

  التدخالت    
العمـل  ب املتعلـق  ١٣/٢٠٠٣ القـانون  يف ضـوء  النهوض باملرأة يف القطاع الرمسي     جرى - ١٠٠

، اســتنادا إىل اتفاقيــة منظمــة  العمــل فــرصتكــافؤ ونــشرت احلكومــة دليــل  ). احلــق يف العمــل(
ــم    ــة رقـ ــل الدوليـ ــم ١٠٠العمـ ــدى مت و، ١١١ ورقـ ــه لـ ــل  تروجيـ ــاب العمـ ــشركات وأربـ .  الـ

وزارة الدولـة لـتمكني      الئحـة مـشتركة بـني        توجـد يتعلق حبمايـة حقـوق املـرأة اإلجنابيـة،           فيماو
ــة الطفـــــل   ــرأة ومحايـــ رقـــــم و Men.PP./XII/2008/48رقـــــم ( الـــــصحة والعمـــــل يتوزارواملـــ

Per.27/MEN/XII/2008 117  ورقم/Menkes/PB/2008 (        بشأن تـسهيالت الرضـاعة الطبيعيـة يف
ــل، و  ــاكن العمـ ــةأمـ ــ الالالئحـ ــاد  ةوزاريـ ــشأن اعتمـ ــدمي بـ ــاجرين   تقـ ــال املهـ ــسهيالت للعمـ  تـ

 طريقـة عمـل   علـى  تعزيـز الرقابـة  وجـري  . مومةحلصول على إجازة األااإلندونيسيني، وأحكام  
الـيت   األنـشطة األخـرى    مـن و. ليليـة النوبـات   السائية لضمان احلمايـة للمـرأة العاملـة يف          املفترة  ال

 القــضايا اهلامــة، مثــل بــشأن بعــضالعمــال وســاط يف أ الــشركات وداخــلالتوعيــة اضــطُلع هبــا 
حقــوق وواجبــات العمــال وخطــر التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل والتمييــز يف األجــور          

  .ستحقاقاتواال
ذي أمكـن   لـ ا الوحيـد    كـان التـدبري   ،  هاالقـضايا وتعقيـد   هـذه   نطـاق   اتساع   إىلالنظر  وب - ١٠١

در رزقهـم   ا مـص  التمـاس  على   اصشخلعمل وتشجيع األ  لفرص  وجود  ضمان  هو   هذااختلدولة  ل
 بشأن املـشاريع املتناهيـة الـصغر     ٢٠/٢٠٠٨ القانون   منهات عدة سياسات،    استحدثو. اخلاصة

 جري تناولـه ، الـذي سـي  وبرنامج التنمية للمنـاطق الفرعيـة     لشعبية،  املشاريع ا املتوسطة وائتمان   و
الـربامج كانـت مفتوحـة     أن هـذه    ورغـم . ١٤مبزيد من التفصيل يف إطار الفـرع املتعلـق باملـادة            

أتـيح  متييـز، و تنطـوي علـى    فلم تكـن لنساء على وجه اخلصوص،  غري موجهة ل   و اجلمهورلعامة  
يف سـواء منـتظمني     عمال القطـاع غـري الرمسـي،        واآلن يف وسع    . الدخول فيها كثري من النساء    ل

أمني االجتمـاعي، مثـل التـ      للـضمان     على تغطيـة تأمينيـة     واصلأن حي جمموعات أو بشكل فردي،     
  ).جامسوستيك (عماللاالجتماعي ل
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 املتعلـق  ٢٣/٢٠٠٤ات املنـازل مبوجـب القـانون        ادمـ وعلى الرغم من توفري احلمايـة خل       - ١٠٢
 التفاوضـي  ن وضـعه  ألن ن ضـعف خاصـة هبـ      أوجـه  فهـن تعـانني   القضاء علـى العنـف العـائلي،        ب

ــشيةاألســرنطــاق  يف نكــان أضــعف بكــثري مــن غريهــ   ــيت تع و.  املعي ــا  مــن األمــور ال رضــت هل
هلـن  تـدفع   تكـن    مل   يف حـني   املنازل العنف النفسي واجلـسدي واجلنـسي واالقتـصادي           اتدماخ

ال ميكـن إغالقهـا   ادمـة  اخلمن املمارسات الشائعة أن غرفة   كان  و. وغريها من احلقوق  ن  رواتبه
بعـدم  د  يـ هدكمـا تتعـرض للت    املفاتيح،  ب مغادرة املرتل الحتفاظ رب العمل       اال ميكنه و،  باملزالج
صعب يـ ، ولـذلك     احمليطـة   املدينـة  أجواء غريبات عن ادمات  اخل ما تكون  اكثريو. لشرطةإبالغ ا 
 العمـل   هذه مضافا إليها أوضـاع    عزلة  الياة  وينجم عن ح  . ساعدة خارج املرتل  امل التماس نعليه
  . مرهقة للغاية بالنسبة لكثري من هؤالء النساءاحلياة أن تصبحنسانية اإلغري 
علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق       ٢٠٠٤سـبتمرب  /أيلـول كومـة يف   وقد وقعت احل   - ١٠٣

ــال املهــاجرين وأفــراد أســرهم     ــنص). ١٩٩٠(العم تنــسيب ب املتعلــق ٣٩/٢٠٠٤ القــانون وي
 تـشكيل الوكالـة الوطنيـة لتنـسيب ومحايـة العمـال           علـى  تـهم العمال املهاجرين يف اخلارج ومحاي    

وللعمــل . ٢٠٠٦ عــام ل٨١ة رقــم يالالئحــة الرئاســ وأعــادت تأكيــدهاملهــاجرين اإلندونيــسيني، 
 يف  ٣٩/٢٠٠٤ القـانون    تنقـيح  يف اخلارج، مـن املقـرر        ات املهاجر للعامالت احلماية   زيادة على

عـالوة علـى ذلـك،    . ٢٠١٤-٢٠١٠ يف الفتـرة  لهيئـة التـشريعية      ل لتشريع الـوطين  اإطار برنامج   
دة العمــال عــين بإعــاملاالتنــسيق فريــق ب املتعلــق ١٠٦/٢٠٠٤أصــدر الــرئيس املرســوم الرئاســي  

، ردا علـى عمليـات      إىل الوطن  من ماليزيا    موعائالهتالذين هلم مشاكل     نيندونيسياملهاجرين اإل 
ــة    علــى معاجلــةيعمــل فريــق التنــسيق ال يــزال و. الترحيــل املــستمرة مــن قبــل الــسلطات املاليزي

فعاليتـه  تتحـسن    مـن ماليزيـا و     حاالت اإلبعاد العادية والطارئة للعمـال املهـاجرين اإلندونيـسيني         
ردا على الترحيـل اجلمـاعي مـن ماليزيـا، أنـشأت وزارة الـشؤون االجتماعيـة                 و.  مستمر بشكل

 إدارة  تتبـع  ة خاصـ  هي شـعبة  مديرية املساعدة االجتماعية لضحايا العنف والعمال املهاجرين، و       
ــ النفــسي واالجتمــاعي عــادة التأهيــل إلديريــة بــرامج املتــوفر و.  االجتماعيــة والتــأمنيساعدةامل

  . احملليوتشرف على إعادة إدماج العمال املهاجرين يف اجملتمع
ــسيا   - ١٠٤ ــت إندوني ــد أبرم ــصد      وق ــدان املق ــع بل ــاهم م ــذكرات تف ــدة م ــل ع ــللع بالفع ل ام

 وماليزيـا فيمـا يتعلـق خبـدم     إندونيـسيا تفاهم بني ال، مسحت مذكرة    ٢٠٠٩عام  يف  و. املهاجرين
املوحـدة  ملرتبات  با أحكاما تتعلق    توازات سفرهم، وتضمن  جب  حيتفظوا بأن هلؤالء اخلدم املنازل  

 غريهـا مـن البلـدان       مـع  هـذا النـوع مـن االتفـاق          يف إبـرام  توسـع   جري ال وسـي . وساعات العمـل  
  . األخرىاملستقبلة
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ــاير /كــانون الثــاين ١٣علــى الــصعيد اإلقليمــي، وقعــت إندونيــسيا يف   و - ١٠٥ مــع  ٢٠٠٧ين
 علـى إعـالن رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا         أمم جنوب شـرق آسـيا     رابطة يفعضاء  الدول األ 

 لمـ يعهـذا اإلعـالن خطـوة إىل األمـام و         وميثـل   . محاية وتعزيـز حقـوق العمـال املهـاجرين         بشأن
نص علـى مبـادئ عامـة،     يـ  ألنـه كأساس قوي الختاذ تـدابري حلمايـة حقـوق العمـال املهـاجرين،              

 الرابطـة التـزام   و،  يةصـل األ مالتزامات بلداهن و،  ينرهاجاملال  معلللبلدان املضيفة   االتزامات  على  و
حتديـد التـدابري    علـى   البلـدان املـضيفة     الرابطـة   تـشجع   و. هـا العمـال وتعزيز  هؤالء  ماية حقوق   حب

 تـشجع   كمـا ،  تـهم لعمـال املهـاجرين واحتـرام كرام      لالالزمة حلماية حقـوق اإلنـسان األساسـية         
ف اعتـر إىل االعـالن  بـل يـذهب اإل  . العمـال الء هؤبلدان املنشأ على اختاذ تدابري حلماية حقوق     

.  لـديهم  عدم وجود الوثائق الالزمة   ى  لعن غري الشرعيني    و العمال املهاجر  المأنه ال ميكن أن ي    ب
.  ألسـباب إنـسانية  هـذه احلالـة  يؤكـد التعـاون بـني البلـدان املـضيفة وبلـدان املنـشأ ملعاجلـة         كمـا  
وجعله حقيقـة   به   دعم االلتزام    تمثل يف امة ست اهلية   فإن اخلطوة التال   ومن مث  ؛عالن غري ملزم  واإل
  .واقعة
واجــه عقوبــة ت ة إندونيــسية مهــاجرعاملــةالتعامــل مــع قــضية  لــدى ، ٢٠٠٤يف عــام و - ١٠٦

 حـوار   جـراء زمـام املبـادرة إل    بندونيـسية يف سـنغافورة       السفارة اإل  أخذت ،اإلعدام يف سنغافورة  
يف و. فعـــة عـــن حقـــوق العمـــال املهـــاجرين ، وخاصـــة مـــع املنظمـــات املداإندونيـــسياعـــام يف 
ــوز ــ/متـ ــل، ٢٠٠٤ هيوليـ ــسفري اإلوكـ ــسي  الـ ــنغافورة حماميفندونيـ ــا سـ ــرأة  يـ ــن املـ ــدفاع عـ  للـ
ندونيـسية يف الوفـاء    الـسفارة اإل جانبوكانت هذه خطوة هامة من      . حملاكمةقيد ا ندونيسية  اإل

 التوجيــه الرئاســي وعــالوة علــى ذلــك، وضــعت وزارة اخلارجيــة، يف إطــار. مبــسؤوليتها العامــة
 أمـور أخـرى، مـع حكومـات أبـو ظـيب             يف مجلـة   القنـصلي،    باإلخطـار  ازاميإل ا، اتفاق ٦/٢٠٠٦

ندونيـسية علـى الفـور      وبناء على هذا االتفاق، سوف يتم إخطار الـسفارة اإل         . والكويت وقطر 
  .نيندونيسي اإلنيواطنأحد املعند احتجاز 

  
  اإلجنازات    

يف  ٥,٥ىل  إ تتراجعـ و،  ٢٠٠٥  عـام   يف يف املائـة   ٥,٧ادي   النمـو االقتـص    ت نـسبة  بلغ - ١٠٧
 ييف قطـــاعو. ٢٠٠٧ يف يف املائـــة ٦,٣مـــرة أخـــرى إىل نـــسبته  ت، وارتفعـــ٢٠٠٦ يف املائـــة

الصحة اإلجنابيـة مـع     و التحسينات األخرية يف جمال محاية الصحة        جتلتالعامة،  و ةاخلدمة الرمسي 
 واملنـشآت ف الرضاعة الطبيعية يف أماكن العمـل  رعاية األطفال وغراخلاصة برافق املتزايد عدد  

ــتمكني  اصـــلت يف القطـــاع غـــري الرمســـي، و و. العامـــة ــز الـ ــتمكني االقتـــصادي تعزيـ ــرامج الـ بـ
عمـال  أخـذ   و. علـى وجـه اخلـصوص     متكني املرأة    ها ركزت على  االقتصادي بشكل عام، ولكن   

جتمـاعي، مبـا يف ذلـك       أمهيـة وجـود التـأمني اال      بأكثـر وعيـا     يـصبحون   القطاع غري الرمسي اآلن     
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يف األقــاليم  كــثريةت حكومــات أدخلــو. تعلــيم أطفــاهلم لمــن أجــالتــأمني الــصحي واالدخــار 
 د مزيـد مـن     سـري  األمـر الـذي   ،  الفئـة  جدا بالنسبة هلذه     معتدلة التكلفة خدمات صحية جمانية أو     

  .١٤شرحه يف الفرع املتعلق باملادة 
ات املنازل، بادر عـدد مـن املؤسـسات احلكوميـة،           ادماحلماية القانونية خل  ب وفيما يتعلق  - ١٠٨

مـن  وزارة العمـل واهلجـرة، ووزارة التنـسيق         ومثل وزارة الدولة لتمكني املـرأة ومحايـة الطفـل،           
يف و. ات املنـازل  خادمـ ية ملشروع قانون حلماية     رمسرفاهية الشعب، إىل إعداد النصوص ال      لأج

ة قائمـ ات املنـازل يف  خادمـ قانون بشأن المشروع  لتشريعل الربنامج الوطين  أدرج،  ٢٠١٠عام  
  . مناقشتها مع احلكومةتجريالقوانني اليت س

تنـسيقية   ومحاية العمال اإلندونيـسيني، وظيفـة        وظيف لت اخلاصةتشكيل الوكالة   لوكان    -١٠٩
املؤســسات احلكوميــة ذات الــصلة، مبــا فيهــا وزارة  ميثلــون أعــضاء هــذه اهليئــة  ف، بالغــة األمهيــة

مايــة العمــال حب للنــهوضفعــال واللتنــسيب لحــىت اآلن آليــات الوكالــة ت أعــد وقــد. اخلارجيــة
ــرخيص       ــاء ت ــايري األجــور، وإلغ ــق مع ــك تطبي ــا يف ذل ــاجرين، مب ــسيب العمــال   امله وكــاالت تن

أن تــؤدي ومــن املتوقــع . ومــا إىل ذلــك، املــسببة للمــشاكل املهــاجرين التابعــة للقطــاع اخلــاص 
 منظمـات   الـذي ترجـوه   ة العمـال املهـاجرين، علـى النحـو           دورا رئيسيا يف حتـسني محايـ       الوكالة

  .لعمالاملدافعة عن هؤالء ااجملتمع املدين 
ــسي       -١١٠ ــاجرين اإلندوني ــودة العمــال امله ــسيق لع ــق التن ــد عمــل فري ــذين يتعرضــون   نيوق ال

 مئـات اآلالف مـن عمليـات الترحيـل        معاجلـة  علـى  وأسـرهم مـن ماليزيـا بـشكل فعـال            ملشاكل
 فعاليتـه باسـتمرار مـن    نتوحتـس . ة للعمـال املهـاجرين اإلندونيـسيني مـن ماليزيـا         العادية والطارئ 

 مؤسـسات   بنيرفاهية الشعب،    لمن أج  وزير التنسيق    يرأسها ،فرقة عمل وجتمع  . وقت آلخر 
دة عـا اإلاملعنيـة ب ة العمـل  فرقـ وحـدات  وكانت .  هلا والوكاالت واهلياكل التابعة ةحكومية خمتلف 

غ بـاالي   تـاجنون وباتـام،   و،  غ بينـان  غتـاجنون وميدان،  : منطقة رئيسية هي   ١٢إىل الوطن تعمل يف     
، غ إميـاس  تـاجنون و بريوك،   غتاجنونوباري،   - باريونونوكان،  و،  وإنتيكونغدوماي،  و،  كارميو

 املنـشأ تكامـل مـع مقاطعـات       املعمـل   الهذا الفريق أيضا بتنسيق     وقام  .  وماتارام ، برياك غتاجنونو
  . ماليزيايف نيندونيسي اإلمثلنياملوذوي املشاكل لعمال ل

يف الـدفاع عـن     إىل القيـام بـدورها      عودة النقابات العمالية    ومن األمور اجلديرة بالذكر       -١١١
وقد شهد اجملتمع املدين أيضا ظهـور منظمـات غـري        .  النساء العامالت  هم في مبنحقوق العمال،   

وميثـل  . عامـة بـصفة   املهاجرين العمال قضايالماية العمال املهاجرين وحلحكومية جديدة تدعو  
  من املنظمات غري احلكومية أنـشئ يف       ااحتاد املدافعني عن العمال املهاجرين اإلندونيسيني ائتالف      

 قـانون   اسـتحداث  العمال املهاجرين وذلك هبـدف التـشجيع علـى           مبشاكل وُيعىن،  ١٩٩٧ عام
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 فهـو  نيندونيـسي هـاجرين اإل  العمـال امل  أمـا احتـاد     . بشأن محاية العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم       
 تأســسو. عمــال املهــاجرين الــسابقني وأســرهمال أعــضائها بــنيلعمــال املهــاجرين تــضم ل رابطــة
، ٢٠٠٣ يف عـام     نيندونيـسي  اإل  املهـاجرين  العمـال منظمات   احتاد   بوصفهمر   األ ئ يف باد  االحتاد

لعمـال  لاثلـة   ظهـرت منظمـات مم    وقـد   . ٢٠٠٥ يف عـام     احتـاد العمـال املهـاجرين     وغري امسـه إىل     
 احتـاد العمـال املهـاجرين اإلندونيـسيني         ومنـها ضيفة،  مـ  يف عـدة بلـدان       نيندونيـسي املهاجرين اإل 

 يف مجلـة ، )غ كونـ غهونـ (ة العمـال املهـاجرين اإلندونيـسيني        رابطـ ، و )السعوديةاململكة العربية   (
  .ىخرمنظمات أ

  
  التحديات    

. ل علـى تفـاوت كـبري بـني اجلنـسني     دوتـ ت األجور غري الزراعية للمرأة منخفـضة،        ظل - ١١٢
 تلقـني   ،٢٠٠٢  عـام  يفو ، مـن األجـور    يف املائـة   ٢٩,٢  نـسبة  ، تلقـت النـساء    ١٩٩٠في عـام    ف

لعدالــة حتقيــق اهـدف  ويبــدو أن . يف املائــة ٣٣  نـسبة ،٢٠٠٩  عــام، ويفيف املائــة ٢٨,٣ نـسبة 
لتكـون نـسبة كـل      ( ٢٠١٥اإلمنائيـة لأللفيـة لعـام       مـن الغايـات     يف األجور بني الرجال والنـساء       

  .بلوغهتطلب عمال شاقا من أجل ي وسوف بعيد التحقيق) يف املائة ٥٠ منهما
ــا     -١١٣ ــيت تواجههـ ــشاكل الـ ــسياواملـ ــدا إندونيـ ــدة جـ ــرا معقـ ــكاهن ل ، نظـ ــدد سـ ــبريعـ  ا الكـ

 ، الــذي بلــغب العمــلالالعــدد الــسنوي لطــف.  تفــصلها البحــاراهلائلــة الــيتاجلغــرايف  انتــشارهاو
الرغم من أن العدد احلقيقي قد يكـون        ب،  للغايةكبري  ) ٢٠٠٨  عام اءحصإ (٥٠٠ ٠٠٠حوايل  

ن االقتـصاد جيـب أن ينمـو مبعـدل          ونتيجـة لـذلك، تـشري التقـديرات إىل أ         . أعلى من ذلـك   حىت  
شاكل كـثرية   املـ ال تـزال    و.  على استيعاب هذا العدد    اكون قادر ي سنويا ل  يف املائة  ٥يقل عن    ال

، لـوائح وكان اإلنفاذ والرقابـة وتنفيـذ ال    .  القطاع غري الرمسي    يف هاأكثر من ويف القطاع الرمسي،    
 توقــع عقوبــات علــى ومل. ، ال يــزال ضــعيفا جــداتفهــم املــشكال وأســواء مــن حيــث املــوارد 

 تـوفر  ومل. وافقـة امل، بومـا إليهـا  احلرمـان مـن إجـازة األمومـة، واألجـور املتدنيـة       كاالنتهاكات،  
ــاهرة ال ــدة اجلظ ــة يف دي ــت”املتمثل ــة االس ــصادر خارجي ــد،   “عانة مب ــن والفوائ ــل صــاحبها  األم ب

الظـروف االقتـصادية غـري      علـى   تغلبـت معظـم الـشركات       و.  األجور يف بعض األحيان    ضااخنف
، ة دائمـ االلتحـاق بوظيفـة  كـان مـن الـصعب     ف.  العمـال ضـعفا    تزيدلعمل  عقود ل آليات  بواتية  امل

 الوظــائف باســتمرار يف توصــيفتغــري و. احلاجــةتعاقــد علــى أســاس  أخــذت ت الــشركات ألن
وأفيــد بــأن . حماولــة لتوســيع نطــاق التوظيــف املؤقــت، وهــي ممارســة تنتــهك القــانون يف الواقــع 

 أجــور منخفــضة علــى نصلحتــالنــساء العــامالت يف مــزارع زيــت النخيــل، علــى ســبيل املثــال،  
ع غـري  يف القطـا و.  للتحـرش اجلنـسي  كـبرية خـاطر  مب حمفوفـة لقيام بأعمـال شـاقة يف بيئـة    لللغاية  

احلمايــة القانونيــة، علــى الــرغم مــن اجلهــود  ب تتمــتعنات املنــازل أيــضا خادمــكــن تالرمســي، مل 
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ث التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل،     و حـد كثـرة الرغم مـن   وبـ .  يف هذا الـصدد     بذهلا ارياجل
 وكـان ُينظـر إىل    .  لعدم وجود مظلة قانونية ملعاجلـة هـذه املـشكلة           التصدي له  صعبال كان من 
ماية يف بعض األحيان، مثل حظر اخلـروج لـيال علـى النـساء أو               اليت يقصد هبا احل   ابري  تدبعض ال 

 على أهنا حتد من حريـة       ،األقاليماحمللية ب  يف بعض القوانني     “اإلسالمي” ئهن الزي اشتراط ارتدا 
  . األساسيةاملرأة وحرياهتا تنقل
 بكـل مـن    متعلقـة  ةيليفـص ت واسـعة النطـاق وشـاملة و       أساسـية عدم وجود بيانات    وظل    -١١٤
. ال سـيما يف القطـاع غـري الرمسـي    و مشكلة املـرأة يف العمـل،   معاجلة لدى ميثل مشكلة   نياجلنس

  . إدارة وتصميم آليات جديدة ومناسبةمن الصعبهذا وجعل 
 إندونيسيا على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق العمـال املهـاجرين               توقيعالرغم من   وب  -١١٥

االتفـاق الـوطين    أمـا   .  بعـد   االتفاقيـة رمسيـا    ى التصديق عل  مل يتم ،  ٢٠٠٤وأفراد أسرهم يف عام     
حقــوق نــهج ب األخــذ مــع نيندونيــسيعمــل ملعاجلــة وإدارة العمــال املهــاجرين اإلالعلــى برنــامج 

ن لـيس بعـد وثيقـة ملزمـة أل       فته اللجنـة الوطنيـة للمـرأة ووزارة اخلارجيـة،           وضعالذي  اإلنسان،  
طـة خمصـصة    حمبنـاء   مـن   كـان القـصد      و .املؤسسات احلكومية يع  ال يلقى الدعم من مج    الربنامج  

مل يكـن حظـه     ولسوء احلظ   . محاية العمال املهاجرين  هو   بالفعللعمال املهاجرين يف املطارات     ل
 على أيـدي   الفرصة ملزيد من االبتزاز للعمال املهاجرين        أتاح بالفعل  جدا ألنه    من التوفيق كبريا  

أسـعار  اخنفـاض   رفـع تكـاليف الـسفر، و      ووم غـري قانونيـة،      رسـ دفـع   أطراف ثالثـة، مبـا يف ذلـك         
  .وظفنيودي من جانب املالوقف غري املالصرف، و

  
  اإلجراءات املتخذة/املبادرات    

 إىل التـصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة            هتـا وجدت اللجنة الوطنيـة للمـرأة يف دعو        - ١١٦
 لعوائـق الـيت تعتـرض ذلـك تتمثـل يف          ا إحـدى حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم أن         

لوفـاء حبقـوق العمـال األجانـب الـذين يعملـون يف            با ستكون أيـضا ملزمـة       من أهنا قلق احلكومة   
. ومـا إىل ذلـك  الرعايـة الـصحية املناسـبة،    والـضمان االجتمـاعي   تـوفري  ، فيمـا يتعلـق ب     إندونيسيا

االتفاقيـة تـنص علـى      ) ١( أن   الواقـع بـالنظر إىل    يف  قلق كبري   ل ا مصدر ينبغي أن يشكل هذا    وال
ملواطنيهـا؛  مـن احلقـوق      توفره الدولة    ماأن احلقوق املمنوحة للعمال األجانب جيب أال تتجاوز         

 حيتـاجون إىل محايـة   تقريبا هـم مـن املهنـيني الـذين ال         إندونيسيا األجانب يف    نيملامجيع الع ) ٢(
مايــة ســيوفر احلتفاقيــة االالتــصديق علــى ) ٣ (كلــه أن وأهــم مــن ذلــك  ؛الــضمان االجتمــاعي

ــ األســباب، ســوف ولتلــك. املهــاجرين يف اخلــارجاإلندونيــسيني لعمــال ل اجلهــود بــذل ستمر ي
وبالنظر إىل أن االتفاقية ال ميكن أن تنفذ على النحـو           .  التصديق على االتفاقية   للضغط من أجل  
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مـن  لتعـاون الـدويل      حاجـة إىل ا    مثـة ،  هـا  البلد املضيف للعامل املهاجر طرفا في      مل يكن األمثل إذا   
  .نضم أيضا إىل اتفاقية العمال املهاجرينلكي تلضغط على البلدان املضيفة  الأج

  يف مطـار سـوكارنو     ني العـامل  ت أن صـاال   إىل ٦/٢٠٠٦التوجيه الرئاسـي رقـم      وأشار   - ١١٧
 بــرياك ومطــار جوانــدا، ينبغــي أن تكــون أكثــر  غمينــاء تــاجنونو بريــوك غمينــاء تــاجنونوهاتــا  -

 مرافـق  وإمنـا جمـرد   ،  ة إلزاميـ  بعـد هـذه املنـاطق اخلاصـة        تكـون    الأ، ينبغي   لإلساءة اجتنبو. مالءمة
 مـن  االبتـزاز مـن يرتكبـون    شـديدة علـى  فـرض عقوبـات     وإىل   الرقابـة   ىلإهناك حاجـة    . إضافية

 لـضمان إدراج أحكـام      ٣٩/٢٠٠٤ للقـانون    جار العمل أيضا علـى تنقـيح      و. املوظفني وغريهم 
  .اجرينحلماية العمال امله

جملموعــات تركيــز ، أجــرت اللجنــة الوطنيــة لــشؤون املــرأة مناقــشات ٢٠٠٦ عــام ويف  -١١٨
بونتيانـاك  و) يـة نوب اجل سوالويـسي  (بـون :  يف ست منـاطق هـي      يف األقاليم على القوانني الفرعية    

) ة الغربيــةجــاو(ســرييبون و غالمبونــو) نوســا تينغــارا الغربيــة(ســومباوا و) يــةنوب اجلكاليمانتــان(
املتعلقــة بالعمــال القــوانني احملليــة يف األقــاليم  أن تفقــد أدركــ). جــاوة الــشرقية  (نوروغــوبوو

 معاجلــة املــشاكل هاها، وال ميكنــ كــل منــاختــصاصمنــاطق  يف ســرياهنا إالميكــن ال املهــاجرين 
، ألن هـذه املـسألة مترابطـة مـع          أخـرى  قانونيـة صكوك  بـ ذه القيـود    يتعني التـصدي هلـ    و. الدولية

 ال تـــزالو. ، مثـــل الـــدميوغرافيا، والرعايـــة االجتماعيـــة والـــتمكني االقتـــصاديعوامـــل أخـــرى
ظلة قانونيـة تبـدأ     مب العمال املهاجرين    متتعماية العمال املهاجرين الزمة لضمان      حل القوانني احمللية 

  .من مواطنهم األصلية
ــسائل  - ١١٩ ــن امل ــيت خــرى األ وم ــشاكل     ال ــشار امل ــاجرين انت ــال امله ــى العم ــؤثر عل ــةاملت  رتلي

ــني األزواج والزوجــات    و ــصل ب ــسبب الف ــك . حــاالت الطــالق ب ــى ذل ــهيأوردا عل  وزارة ، تت
فرعيـة  النـاطق   امللزواج يف مجيع مكاتب الشؤون الدينيـة يف         لالشؤون الدينية واهليئة االستشارية     

التحــسينات ومــن بــني . لعمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهمل إســداء املــشورةلتكــون قــادرة علــى 
ــة  ــاجرين    األاجلاري ــال امله ــون  خــرى حتــسني اخلــدمات للعم ــذين يقع ــأزقيف ال ، واخلــدمات م

تكثيف الرقابة على حتركـات الـسكان يف املنـاطق احلدوديـة، ومتكـني              والصحية بشكل خاص،    
العمال املهـاجرين احملـتملني يف مواطنـهم األصـلية، مبـا يف ذلـك تـوفري فـرص العمـل مـن خـالل                         

أطفـال  مـن   تعلـيم العديـد   وكـان . ديل للبحث عن عمل يف اخلارجبرامج التنمية يف األقاليم كب    
وثقني، يف كــثري مــن األحيــان يتعــرض لإلمهــال  العمــال املهــاجرين، وال ســيما األطفــال غــري املــ 

 الـوطين، بالتعـاون مـع وزارات أخـرى،          علـيم وزارة الت افتتحـت   ملعاجلة هذه املـسألة،     و. الشديد
 اإلندونيــسيني الــذين يعملــون يف ماليزيــا، والــذين  خــدمات مقدمــة ألطفــال العمــال املهــاجرين 

  .يعيشون يف املناطق احلدودية
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 التــصدي جبديــة يفوكانــت جتربــة الترحيــل اجلمــاعي مــن ماليزيــا درســا قويــا للدولــة    - ١٢٠
مـع  جاريـة  كثفـة  املناقـشات  امليف وقت كتابـة هـذا التقريـر، كانـت      و. حلماية العمال املهاجرين  

 مـن ماليزيـا،     هم سـوء معاملـة العمـال املهـاجرين اإلندونيـسيني وترحيلـ            تفـشي  ردا علـى  ماليزيا  
واختـذت احلكومـة موقفـا      . ٢٠٠٩ يف منتصف عام     املؤقت بالوقفالدولة  واستجابت هلا تلك    

ــوى  ــن أجــ أق ــا   لم ــة مواطنيه ــن ال. ضــمان محاي ــا حــق الع   وم ــى احملــك حالي ــضايا عل ــل اق يف م
 آخــرمت التوصــل يف و.  يف األســبوععطلــة )١( يف يــوم واحــد هواز ســفره، وحقــجبــفــاظ تحالا

  .اتفاقات يف تلك املسائلبعض  إىلاملناقشات 
التنـسيق مـع خمتلـف       ب لعمـال املهـاجرين   لوقد بدأ التعـاون املباشـر مـع املنـاطق األصـلية              - ١٢١

 ملنـع االجتـار، عـن طريـق      وونـوغريي برنامج جترييب يف    جيري تطبيق   وكان  . الوزارات احلكومية 
مبـا يف ذلـك     (لعمال املهاجرين وأسـرهم والعمـال املهـاجرين الـسابقني           اات ومتكني   توفري اخلدم 

 الغربيـة علـى وضـع برنـامج مـع           ةمقاطعـة جـاو   وتعكـف   ). إدارة التحويالت املالية اخلاصة هبـم     
إىل الــوطن مــن العائــدين  ملعاجلــة قــضية العمــال املهــاجرين ريــاوزارة اخلارجيــة ومقاطعــة جــزر 

املنظمـات غـري    إحـدى   مـع   باالشتراك  عمل  ت سنغافورة   يفندونيسية  ارة اإل وكانت السف . ماليزيا
  .هااحلكومية احمللية لتحديد حاالت االجتار بالبشر ومنع

شــامل لعــدة نــهج ب مــع األخــذ إصــالح نظــام إدارة قــضايا العمــال املهــاجرين اســتمرو - ١٢٢
ــه  وزارات ــشارك فيـ ــرة،  تـ ــل واهلجـ ــة، ووزارة و وزارة العمـ ــوق  وزارة الداخليـ ــانون وحقـ القـ

تبـسيط  لالدولـة،  مـشاريع    ووزارة   ،وزارة الـصحة  ووزارة اخلارجية، ووزارة النقـل،      واإلنسان،  
 توزاد. مكتبـا  ١١ مكتبـا إىل   ٢٤  من  التنسيب ومحاية العمال املهاجرين    يف جمال بريوقراطية  ال

ــيني   ــسبة تع ــن ــينيملاالع ــن  ني املهن ــاجرين م ــة ٣٠ امله ــة ٧٠ إىل يف املائ ــسيط  و. يف املائ مشــل تب
تـراخيص لـشركات خدمـة    على إصدار ال الالمركزية   إضفاءالعمال املهاجرين   إجراءات إرسال   

ن إىل ون احملتملـــوتـــاج العمـــال املهـــاجرحي حبيــث ال   األقـــاليمىلوإحالتـــها إالعمــال املهـــاجرين  
. لمغــادرةلتجهيــز ال أوقــات تقلــيص التكــاليف وخفــضالــذهاب إىل املــدن، األمــر الــذي يعــين 

التابعــة وكــاالت توظيــف العمــال املهــاجرين لإعــادة تنظــيم يف القيــام ب احلكومــة أيــضا تأخــذو
ــات اإلحبــار  اتلقطــاع اخلــاص، ووضــع خــدم  ل ــرتول بواب إدخــال  ســقف واحــد، و حتــت وال

علـى   التنظيم على مستوى املقاطعـات وإصـدار جـوازات الـسفر يف املنـاطق                وإعادةالالمركزية  
وأظهر استعراض اخلـدمات يف ماليزيـا وسـنغافورة         . حبد أقصى  أيام   ٣ أال يتجاوز زمن جتهيزها   

 ا يف حتياجـات، وحتـسن   لال الـيت تلـيب احلـد األدىن         ة اإليـواء   حتسنا يف نوعية خدمـ     ٢٠٠٩يف عام   
يلجـأ إليهمـا   خـط سـاخن   وفرقـة عمـل   تـوفري    يف املطار، و   نيواطناملخدمات  الذي تؤديه   دور  ال
املهـارات  وتعلـم   والتـدريب   وعقـد دورات التثقيـف       ،الذين حيتـاجون إليهمـا    ن  ولعمال املهاجر ا

الـذين يرغبـون يف تطـوير أنفـسهم،     ) بـإذن مـن أربـاب العمـل      (سبوعني للعمال املهاجرين    أكل  



CEDAW/C/IDN/6-7 
 

50 11-20282 
 

بالتعـاون  ) دبلـوم املـدارس الثانويـة     (ربامج الـتعلم    لـ  املسار السريع باء وجـيم       يتفضال عن جمموع  
ــع اإل  ــع اجملتم ــسي م ــتراكباالوندوني ــف امل ش ــع خمتل ــة واأل  م ــات التجاري ــننظم ــن  ةدي ــضال ع ، ف

  .املنظمات غري احلكومية احمللية
  

  ١٢املادة     
  الصحة    
  احلالة الواقعية    

ــات األمهــات، رغــم        -١٢٣ ــوطين، كــان معــدل وفي ــصعيد ال ــى ال ــاض،اجتاهــه إىلعل   االخنف
ة وقــد كــان لألزمــ . اختــاذ تــدابري اســتراتيجية ومبتكــرة خلفــضه  ويلــزم يــزال مرتفعــا نــسبيا،   ال

األساسـية اليوميـة مـن الغـذاء،         م احتياجـاهت  تلبيـة  يف   شـخاص االقتصادية أثرها على أولويـات األ     
. ٢٠٠٨ و  ٢٠٠٧  العـامني  أدى إىل اخنفاض مستوى املشاركة يف برنامج تنظيم األسـرة يف           مما
الـصحة اإلجنابيـة   ة التربيـة املتعلقـة ب  على الـرغم مـن أمهيـ    و.  خدمات كافية للمراهقني   تتوافر ومل

ونتيجـة لـذلك،    .  على الفـور   ها مسألة خالفية، وبعض اجلماعات ترفض     كانتقد  فللمراهقني،  
ملــراهقني يف االتــصال اجلنــسي،  علــى نطــاق واســع، رغــم اخنــراط العديــد مــن ا تطبيقهــامل يــتم 

ــا ــؤدي إىل  مم ــة و حــدوث حــاالت  ي ــاعاحلمــل يف ســن املراهق ــسيبارتف  معــدل إجهــاض   يف ن
 علــى م شــهادات مــيالد، ممــا يعقــد فــرص حــصوهلليــست هلــمال كــثري مــن األطفــو. املراهقــات
  . لالستغالل، مبا يف ذلك االجتاربشكل خاصطفال واملراهقني  األعرضاخلدمات وي

ــة اخلاصــة    وكانــت  -١٢٤ ــاطق ذات اخلــصائص الثقافي هتمــام والعــالج  تتطلــب اال بعــض املن
وقعهـا  ومل هـا ، و لفقر الـوطين ن املتوسـط رتفاع معدل وفيات األمهات ع    ال نظرا،  بشكل خاص 

تفـضيل اخلـدمات غـري      كـذلك ل  توفري اخلـدمات الـصحية، و     ل اديعقسبب ت الذي  األمر  اجلغرايف،  
 األساسـية، مثـل امليـاه       ياكـل االفتقـار إىل اهل   و،  واملـشعوذين ل املعـاجلني التقليـديني      ن قبيـ  الطبية مـ  

مـا يف أمـاكن أخـرى،      وكان الزواج املبكر ال يزال شائعا يف مناطق عـدة، بين          . الصاحلة للشرب 
الــيت تنتقــل عــن كانــت املــرأة عرضــة لالســتغالل اجلنــسي أو االجتــار هبــا، فــضال عــن األمــراض  

  . من املشاكل املتعلقة بالصحة اإلجنابية ذلكنسي وغرياجل طريق االتصال
تــشيه  أ منــها ،  كــثرية  يف أمــاكن إندونيــسيا ارس يف متــ  عــادة ختــان اإلنــاث    تكانــو  -١٢٥

ــشماليةوســومطرة ــوالجــاميب و  ال ــة  و غمبون ــان الغربي ــسيوكاليمانت ــةنوب اجلسوالوي نوســا و، ي
. مـادورا و الـشرقية    ةياكارتا وجاو غ الوسطى ويو  ة الغربية وجاو  ةارا الغربية وجاكرتا وجاو   غتين

إىل ) ١نـوع  ال(رمـزي  الوقد صنفت منظمة الصحة العاملية ختان اإلناث إىل أربعـة أنـواع، مـن               
ــ)٤نــوع ال (ها قــسوةأشــد ة لطفلــل قطــع بعــض أجــزاء مــن األعــضاء التناســلية   يــشملي ذ، وال
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ىل حـد  إ ا كـان رمزيـ  إندونيـسيا  إىل أن ختـان اإلنـاث يف    ونشرييـ  الكـثريين رغم أن   و. الرضيعة
ه تــوهــذا مــا أكد. يف إندونيــسياجتــرى  اربعــة مجيعــاألنــواع األأن فقــد ذكــرت املنظمــة كــبري، 

ا البظـر   ت فقـد  سـبق أن   مريـضتني ) WP (مـشهور  طبيب   فقد صادف : مالحظات أخرى مستقلة  
ــان؛  ــا، شــق ووجــد بــسبب اخلت . لاطفــاألإحــدى  علــى طــرف بظــر  اطبيــب آخــر، يف جاكرت

 الــذي جيريــه ختــان اإلنــاث يفات عــن تنوعــوكــشفت املقــابالت الــيت أجريــت مــع القــابالت  
حب  البظـر لـس    هنايـة احلفـر وقطـع     و والبتـر  القّصأشكال   منها والقابالت،    التقليديون نواملعاجل

  .ختان اإلناثصالحية الدم، الذي يعترب شرطا ال غىن عنه ل
 حالــــة مــــسجلة لإليــــدز يف ١٥ ١٣٦، كانــــت هنــــاك ٢٠٠٨ســــبتمرب /أيلــــوليف و  -١٢٦

اإليدز، مبن فـيهم الـذين      /ويقدر العدد اإلمجايل حلاالت فريوس نقص املناعة البشرية       . إندونيسيا
 أن حـاالت    ٢٠٠٩ حـىت  ٢٠٠٤  من عـام   تبياناالوأظهرت  . ضعف هذا العدد  ب املنية،   موافته

وسـجلت  . علـى وجـه التقريـب      أربـع مـرات      تاإليدز قد تـضاعف   /فريوس نقص املناعة البشرية   
وأشــارت تقــديرات .  حالــة١٧ ٦٩٩  مــا يبلــغ عــدده٢٠٠٩  عــاممعظــم البيانــات األخــرية يف

فـريوس نقـص    مـن أعلـى معـدالت    ا واحـد  يف إندونيـسيا  ن  إىل أ اإليدز  ملكافحة  العاملي  الربنامج  
 مــن يف املائــة ٢٤,٣  إىل أن نــسبة٢٠٠٨ يف عــاموأشــارت البيانــات . اإليــدز/املناعــة البــشرية

ــادة النــساءكانــت بــني اإليــدز /مجيــع حــاالت فــريوس نقــص املناعــة البــشرية    كــبرية عــن  ، بزي
انتقـال العـدوى عـن طريـق االتـصال          يتمثـل يف    طـر   اخلامـل   ووكـان أعلـى ع    . السنوات الـسابقة  

 الــيت هبــاوكانــت الفئــة العمريــة . وتقاســم اإلبــر) يف املائــة ٤٦,٦( اجلــنس اآلخــر مــعاجلنــسي 
 بـني   ا تتـراوح أعمارهـ    يتنـسي، أي الـ    اجلنـشاط   ال يف هـي أعلـى الفئـات     صابة  اإل تمعدال أعلى
وحتتـاج  ). يف املائـة   ٢٩,٣( سنة   ٣٩-٣٠، تليها الفئة العمرية     )يف املائة  ٥١,١( سنة   ٢٩-٢٠

ــالنظر إىل  إيــالء اهتمــام خــاص  إىلاإليــدز /وس نقــص املناعــة البــشرية بفــرياملــصابات النــساء  ب
األمـر  ن يف اجملـال الطـيب،       وعار من جانب اجملتمع، مبا يف ذلك العامل       ال  به الضحايا من   وصمي ما

وكانــت هنــاك حــاالت لنــساء .  هــؤالء النــساء علــى العــالج الــالزمحيــول دون حــصولالــذي 
 علـى العـالج الـالزم عنـدما        نصلومل حتـ  اإليـدز   /البـشرية حوامل مصابات بفريوس نقص املناعة      

الوقايـة مـن فـريوس نقـص املناعـة          ظل االفتقار إىل جهـود      و. ةمعروفإصابتهن باملرض    تأصبح
 مـا ال يزيـد عـن       أن   ٢٠٠٧  لعـام  وأظهرت بيانات املـسح الـدميوغرايف     .  موجودا اإليدز/البشرية
أن اإليـدز، و /فـريوس نقـص املناعـة البـشرية    ب يف املائة من النساء املتزوجات كن علـى علـم           ٦١

  . كيفية جتنب اإلصابة بهنعرففقط تنصف هذا العدد 
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  التدخالت    
 يف املائـة   ٥  نـسبتها   بـشأن الـصحة والـصيدلة ميزانيـة        ٣٦/٢٠٠٩حيدد القانون اجلديد      -١٢٧

ستخدم ها يـ  فإن معظم امليزانية يف الزيادة،    استمرار   على الرغم من      أنه الواقعو. للرعاية الصحية 
ــصحي       ــأمني الـ ــصحية والتـ ــز الـ ــة واملراكـ ــصحية اجملتمعيـ ــادات الـ ــصحية يف العيـ ــدمات الـ للخـ

 واسـتعيض . كما متت زيادة خمصـصات امليزانيـة لتحـسني التغذيـة          ). جامكيسماس(االجتماعي  
وقــد بــدأ ). أسكــسكني(التــأمني الــصحي للفقــراء  عــن برنــامج التــأمني الــصحي االجتمــاعي  ب

منـذ عـام   و. الـيت تكـاد تكـون كـذلك    ستهدف األسر الفقرية أو ي وكان  ٢٠٠٨يف عام   تطبيقه  
ورونتــالو غ:  يف ســبع حمافظــاتاألســرة املــشرقة باألمــل مــستمرابرنــامج تطبيــق ، كــان ٢٠٠٧

 الــشرقية وسوالويــسى ة الغربيــة وجــاوة جاكرتــا وجــاووالعاصــمة اخلاصــةســومطرة الغربيــة و
الــصحة املتكاملـــة  خلدمـــة املقدمــة مــن مركـــز   ا تحتــسن و. ارا الــشرقية غـــالــشمالية ونوســا تين  

  ).٢٠٠٥  عاممنذ (الطب لكبار السنخدمات توفري إدراج التغذية وب) بوسياندو(
ــوجل  -١٢٨ ــام      وعـ ــذ عـ ــات منـ ــات األمهـ ــدل وفيـ ــاع معـ ــربامج    مب١٩٩٦ ارتفـ ــن الـ ــد مـ زيـ

 تنفيــذ اسـتراتيجية جعــل احلمـل أكثــر  ب ٢٠٠٦ يف عـام   هـذه الــربامج تنــشيطمت االسـتراتيجية، و 
جنبـا إىل جنـب     سـتراتيجية   جـرى تعزيـز تنفيـذ هـذه اال        ألن االخنفاض كان بطيئا،     ونظرا  . أمانا
 سـتعداد واالللـوالدة    تركـز علـى برنـامج التأهـب          الـيت وزارة الـصحة    لالستراتيجية الكربى   مع ا 
لتوليـد  لدمات األساسـية  اخلـ تنفيـذ   و،   القـرويني   القابالت واملعـاجلني   بنيمضاعفات والشراكة   لل

ــوالدة وحــدي ــن    يف حــاالت ثي ال ــارة م ــة خمت ــوارئ يف جمموع ــادات الالط ــعي ــةة اجملتمعيصحال  ي
الطـوارئ ووحـدة    يف حـاالت    لتوليد وحديثي الوالدة    الشاملة ل خدمات   اجملهزة لل  املستشفياتو

إدخـــال كمـــا مت ختـــصيص ميزانيـــة لتعزيـــز املـــوارد البـــشرية جنبـــا إىل جنـــب مـــع . نقـــل الـــدم
 النــهوض، فــضال عــن ) البيانــاتالتخطــيط املــستند إىلا يف ذلــك مبــ(دارة علــى اإلالتحــسينات 

  .نوعية رعاية األمومةب
منطقـة  أسـاس كـل     توسيع مناطق التركيز على     ب:  التوسع منهاوقد اختذت عدة تدابري،       -١٢٩

تعزيــز ب: وإضــفاء الطــابع املؤســسي؛ تــصميم الــربامج املختلفــةب: تكثيــفوال؛ فرعيــة علــى حــدة
ــ وكــان مــن بــني  .املؤســسات واالبتكــار ــةاصــة اخلربامج ال  معــدل وفيــات احلــد مــن إىل الرامي

لتحـسني  و). سـوامي سـياغا   (تنبيـه الـزوج     برنـامج   و) سياغاديسا  (قرية  التنبيه  برنامج  األمهات  
القرى بـ  القـابالت يف املراكـز الـصحية         جـرى تعـيني    احلصول علـى اخلـدمات الـصحية،         إمكانية

ومت تعزيز قدرات العـاملني يف جمـال الـصحة    . النائية أو   بعيدة ال طباء إىل املناطق  األ وفدالنائية، وأ 
ملت بـرامج  تشـ ابـشكل أكثـر حتديـدا،    و. ا مت حتسني املرافق الصحية األساسـية واإلحـاالت        كم

من قبـل العـاملني يف   يف التوليد توسيع نطاق اخلدمات للنساء احلوامل، واملساعدة    على  التدخل  
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، واإلحالـة يف حـاالت احلمـل        شـديد خلطـر   االت املعرضة   عن احل جمال الصحة والكشف املبكر     
يف مـن املـشاركة     اجملتمعـات احملليـة     ) بولينـدس  (كـشك التوليـد القـروي      ومكـن . عالية املخـاطر  

 وخــدمات صــحة األم توليــدتــوفري مكــان للب وذلــك اهلــدف مــن تدمات القــابالخبــ االقتــراب
 علـى نطـاق واسـع مـن         رعايـة األم  وجيـري التـرويج حلركـة       . والطفل، فضال عن تنظيم األسـرة     

 ارتفــاع تعــاين مــنة قاطعــ م١٨، وال ســيما يف )اإلذاعــة والتلفزيــون( اإلعــالم طخــالل وســائ
نـازل  مب ملـصق  ويثّبـت . ج واجملتمـع ازودف زيادة الـوعي لـدى األ     هبمعدالت وفيات األمهات،    

وهنـاك  . لـضرورة عنـد ا  إجـراءات معينـة     الختـاذ   ،  احمللـي بـذلك    اجملتمـع    لتعريـف النساء احلوامـل    
ــد  ــدءا  ،وعــي جدي ــاليم، املركــزي إىل مــستويات   ىمــن املــستو ب ــاألق إيالء اهتمــام لألمهــات  ب

 القـضاء التـام علـى معـدل    ىل إارا الغربيـة   غـ دف نوسـا تن   وهتـ . اللوايت تضعن مواليـدهن   احلوامل و 
 فتطبـق ارا الـشرقية  غـ نوسـا تين أمـا  . ادف يف شـعاره   اهل اعتمدت هذا وفيات األمهات والرضع و   

ــامج إصــالح   ــذي ميــد صــحة األم والطفــل،  برن ــاملال ــصون الــصحيو الع ــد   ونن املخت ــه ي مبوجب
يف كـثري مـن األمـاكن،       و.  الـصحية  املنـشآت  يف   إجراؤهـا  يـتم  و حاالت التوليد ميع  جل ةساعدامل

ــل     ــات احلوام ــة لألمه ــامني   (تعطــى املكمــالت الغذائي ــد وفيت ــراص احلدي ــد  ) أ(أق ــات بع لألمه
تـوفري األغذيـة التكميليـة لألطفـال        والرضاعة الطبيعية،   االقتصار على   ع   تشجي ري، وجي )الوالدة

 املولـودين  أشـهر  ٣ فـوق سـن  طفال  ألل األلبان أشهر، وتوفري    ٦ الرضع الذين تتجاوز أعمارهم   
  . نقص املناعة البشريةألمهات مصابات بفريوس

الـسكان، مـسألة    عـدد    مـن    يف املائـة   ٣٠الصحة اإلجنابية للمراهقني، الذين يشكلون      و  -١٣٠
الـذين لـديهم     قليـل مـن املـراهقني         سـوى  دوال يوجـ  .  الكـثري مـن العمـل      تقتضيزال  تمعقدة ال   

ــة و ب وعــي ــة اإلجنابي ــاهتم العملي ــسيةحبي ــا . اجلن ــة ٥٠حــوايل أم ــ يف املائ ــة هلــم ال ف ــرات ب دراي فت
ج برنــاموجيــري حاليــا إعــداد  . التناســلية عــضائهمأب أو ،مــلاحل حــدوث يــةكيف بوأبة، وصاخلــ

 املراهقة وينبغي أن ميتـد      مرحلةالصحة اإلجنابية يف    ب فيما يتعلق  توفري املعلومات واملشورة     بشأن
ــة إىل مــستويات  ــاطق الفرعي ــدريب علــى   . املن ــوفري الت ــسانية  وجيــري ت ــارات اجلن ــاة االعتب مراع

، مــن املــستوى املركــزي إىل ات احملليــةاألســرة للعــاملني الــصحيني وشخــصيات اجملتمعــتنظــيم و
ــ ــةم ــامج مل غــري أ. ستوى القري ــن الربن ــد إىل ي ــع صل بع ــسكان مجي ــذين ال ــة ال  ؛يف ســن املراهق
  .ا كبرياظهر بعد تأثريراهقات، ومل ُيامل  إىل يف معظمهازال موجه وما

ــ  -١٣١ ــة هــود اجلشكل وت ــان اإلنــاث حتــديا شــاقا   املبذول العــرف ألن هــذا للقــضاء علــى خت
ن هنـاك   بـل إ  . عتقدات الراسخة والتفـسريات الدينيـة      امل هعززتزال ميارس على نطاق واسع و      ام
مستـشهدين يف   املساواة بـني اجلنـسني تـدعم ممارسـة ختـان اإلنـاث،              إىل  دعاة  ال بني أوساط  فئة

لرجـال، وخالفـا لتفـسريات      ى ا لـ علنـساء كمـا هـو       علـى ا   فـرض اخلتان  بأن  فسر  يديث  ذلك حب 
 ختـان   ي من فعلال بأن القصد    ه الفئة  هذ ادلجت،   ضدها املرأة ومتيز تنال من قدر     أحاديث أخرى 
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 الغاية، مـن املهـم ضـمان عـدم وجـود أي      لتلكحتقيقا  و.  تعزيز املتعة اجلنسية للمرأة    هواإلناث  
، مثــل وجهــات النظــر هــاقمعت أو ةاجلنــسيحليــاة املــرأة ممارســات تقــوم علــى اآلراء الــيت تــسيء 

منفلتـــات ” ن تـــصبحن أنمـــ مـــنعهن ختـــان اإلنـــاث ألن النـــساء حباجـــة إىل القائلـــة بـــضرورة
مـن إمكانياهتـا     املـرأة    حتـرم  ةجـسدي أو إصـابة     أي أذى    عـدم إحلـاق    وال بد من كفالة   . “جنسيا
ندونيـسي، إىل اتفـاق      جملـس العلمـاء اإل     هم فـي  ن، مبـ  املهمـون توصل صناع القـرار     وقد  . ةاجلنسي
ينطـوي علـى   سلية  ألعضاء التنا ل بشدة أي تشويه     ون فيه مي املرأة، يعارض  حيرغم أنه ال    ،  إجيايب
 إندونيـسيا يف  ) يقروهنـا الـيت   (الوحيـدة   أسـاليب ختـان اإلنـاث       و.  جسدي وجنسي للمرأة   إيذاء

  .املرأةب هي تلك اليت ال تضّر
لبيــة ختــان اإلنــاث الــذي ميــارس يف  االــشواهد العامــة تــشري إىل أن غأن الرغم مــن وبــ  -١٣٢

ألعضاء التناسـلية   لوحشي  التشويه  بالطفيف، وليس   الأو القص   /رمزي و من النوع ال   إندونيسيا
ــة،     ــضرر  عــن هــذا يــصرفنا نجيــب أال يقطــع أجــزاء مــن األعــضاء التناســلية للطفل  حــاالت ال

ة، سألذه املـ  هلـ  وتـصديا . اجلسدي اليت عثر عليها العديد من الباحثني واملنظمات غـري احلكوميـة           
 ، الـيت  ٢٠٠٦ لعـام    HK.00.07.1.3.104.1047aأصدر املـدير العـام للـصحة العامـة املـذكرة رقـم              

، وحيظـر   هاؤذيتاملرأة و بضر  ت فهي. فوائد صحية أي   املمارسة   هلذهوجد  ت ال   هعلى أن فيها  ينص  
مـن ناحيـة أخـرى، بـالنظر إىل أن          و.  يف هـذه املمارسـة     االشـتراك  الطـيب  اجملـال    يفعلى العاملني   

ــاث    ــان اإلن ــشرة ممارســة خت ــى نطــاق واســع جــدا و  منت ــا عل ــدات يف املعراســخة ر وجــذهل تق
 علـى ختـان     “ظـر احلظـر   حب”ندونيـسي فتـوى     أصدر جملس العلماء اإل   فقد  والتفسريات الدينية،   

صـناع   أن   واألهـم مـن ذلـك     . التقريـر هذا   حىت وقت كتابة     ما انتهت إليه احلالة    اهذو. اإلناث
 أنه ال ميكن إجبار شخص علـى        وا بتقدير كبري من الشعب قد ذكر      اؤهمرآظى  الذين حت القرار  
 إىلهـذه املمارسـة     ؤدي  ال تـ  أن   ةطي شـر  ا ختان اإلناث، وختان اإلناث ليـست حمظـور        ارتكاب
 القيــام فُيقتــرح عليــهمواصــلة هــذه املمارســة،  مــن النــاس عتــزم أحــد اولــذلك، إذا . أي ضــرر

  .األعضاء التناسليةب إحلاق إصابةاإلجراء الرمزي دون ب
 وحـدات   ١٠) إيـيب  (تقـابال للي  ندونيـس عهـد اإل  امل أعـد يف جمال تعزيز صحة املـرأة،       و  -١٣٣

اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال  و ،، والقيــادةانية املفــاهيم اجلنــسهانــهجمغطــي يمتكاملــة، 
لقـابالت متفاوتـة اجلـودة يف مجيـع أحنـاء           ل مدرسـة    ٦٠٠ويوجـد حاليـا حنـو       . التمييز ضد املـرأة   

ــ. إندونيــسيا دليمــا امج بيــدان وقــد صــمم برنــ. تقــابالالحاليــا لتوحيــد تعلــيم املعهــد سعى وي
). ي هو رمز القـابالت، ويـشري إىل اخلـصوبة واالنـسجام العـائل             الدليما (تقابالاللتوحيد تعليم   

.  وســيتم تكرارهـــا علــى نطــاق أوســـع   تقــابال ك للراغبـــات يف العمــل مــنح دراســية   وتتــاح  
 نديه لـ  اللـوايت  يـات الريف/الفقـريات  النساء،  املعهدهدف هذه املنح الدراسية، بالتعاون مع       ستوت

فـي جاكرتـا، علـى    ف.  مـن دراسـة القبالـة   ، حـىت يـتمكنّ     التقليـديني  عالقات عائلية مع املعـاجلني    
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يف مــاالنغ و. ةلــف الفرعيــاألزر اجلــســبيل املثــال، ختــصص املــنح الدراســية للنــساء مــن منطقــة   
. يةشرقالــ ويــةغرب الاراغــ مــن القــرى يف نوســا تينات املــنح الدراســية للمــشاركتعطــىالوســطى، 

  .جاميبيف  ت القابالاتكليب من آتشيه ونياس تابلاطق الوتلتح
دمات اخلـ  تـوفري    وجيـري .  مـن املقاطعـات    كـثري وتقدم شهادات امليالد للفقراء جمانا يف         -١٣٤

  أمـن الرعايـة الـصحية للفقـراء بتقـدمي خـدمات            يـتم تـوفري   و.  أو بتكلفـة منخفـضة     اصحية جمان ال
ــادلاملــستوى األول  ــة وخــدمات رع ةلعي ــصحية    اخلارجي ــادات ال ــداخليني يف العي ــة املرضــى ال اي

البطاقـات الـصحية   التـأمني الـصحي للفقـراء، و   وهناك أيـضا  . فئة الثانية الاجملتمعية ومستشفيات   
  . اليت ختتلف من منطقة إىل أخرىالبنود من  ذلكوغري

  
  اإلجنازات    

ــام  تــشري اإل  -١٣٥ ــادة يف عــدد  إىل ٢٠٠٧حــصاءات لع ــساء زي ــوايت  الن ــدالل  هنخــاوفن مبأف
الذين أبِلـغ عـن مرضـهم     األشخاص وزيادة يف عدد   الرجال،   عن سبقالصحية خالل الشهر األ   

 ٢٩,١٨ يئويـة يف املنـاطق احلـضرية هـ        املنـسبة   وال. يف املناطق الريفية مقارنة باملنـاطق احلـضرية       
ــن الرجــال    ــة م ــل يف املائ ــة ٢٩,٣٤مقاب ــساءيف املائ ــة،  و.  للن ــاطق الريفي ــسبةيف املن ــان ل  الرج

 كــال مــن يـشمل ي ذاملعـدل الــوطين الــ أمــا .  للنــساءيف املائـة  ٣٢,٤٦ يف املائـة مقابــل  ٣١,٩٠
  . للنساءيف املائة ٣١,٠٩مقابل  يف املائة من الرجال ٣٠,٧٢هو فاملناطق الريفية واحلضرية 

 أن معـدل وفيـات      علـى  الوكالة املركزية لإلحـصاء   البيانات الرمسية الصادرة عن     وتدل    -١٣٦
 ١٠٠ ٠٠٠لكـل   وفـاة    ٤٢٥  املعـدل  ، كان ١٩٩٢في عام   ف. مبرور الوقت نخفض  ي األمهات
يف و،  وفــاة٣٣٤  كــان،١٩٩٧يف عــام و  وفــاة؛٣٩٠  كــان املعــدل،١٩٩٤يف عــام و ؛والدة

 والدة  ١٠٠ ٠٠٠لكـل   وفـاة    ٢٢٨ىل  إ، هـبط    ٢٠٠٧يف عـام    و وفيات، ٣٠٧كان  ،  ٢٠٠٢
 أطـراف أخـرى     أصـدرت وقـد   ). ٢٠٠٧ املـسح الـدميوغرايف الـصحي يف إندونيـسيا لعـام          (حية  

، الوكالـة املركزيـة لإلحـصاء     لبيانات الصادرة عـن     هي ل وطنية  الرجعية  املبيانات أخرى، ولكن    
اخلاصــة   حــدث عهــدا  البيانــات األومــا زالــت   . ات املــصدر الرمســي الــوطين لإلحــصاء   األهنــ
. للغايــة اطيئــا زال االخنفــاض يف معــدل وفيــات األمهــات ب ومــ. ةاحــلــسنوات التاليــة غــري مت با

ويتمثـل  . ةكل ساع تقضيان حنبهما أثناء املخاض يف       أن امرأتني  ضمنا إىل األرقام احلالية   وتشري  
 ١٠٠ ١٢٥/٠٠٠ يف حتقيـق نـسبة    اهلدف اإلمنائي لأللفية إلندونيـسيا ملعـدل وفيـات األمهـات            

 مزيــدا مــن دف اهلــ ذا هــقتــضييس، و٢٠١٥  عــام يف١٠٠ ١٠٢/٠٠٠ ، و٢٠١٠  عــاميف
  .تحقيقهل شاقالالعمل 
ىل زيادة نطـاق اخلـدمات الـصحية للنـساء احلوامـل والنـساء يف               إأعاله  ما ورد   ويستند    -١٣٧

اخلـدمات الـصحية لرعايـة    ب النـسبة املئويـة للتغطيـة    تزيـد علـى الـصعيد الـوطين،      و. أثناء املخاض 
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 هـي تغطيـة   أعلـى  الـيت توجـد فيهـا   ثالث الـ ات طعاقامل :قبل الوالدة سنويا، على النحو التايل    ما
 غ، وجـزر باجنكـا بيليتونـ   ) يف املائـة ٩٥,١٠(وبايل  )  يف املائة  ٩٨,١٩(جاكرتا  منطقة العاصمة   

 يف ٤٥,٠٥(، وبـابوا الغربيـة   ) يف املائـة   ٢٥,٣٤( مها بـابوا     اها، يف حني أدن   ) يف املائة  ٩٠,٣٢(
صعيد الـوطين   ، علـى الـ    علـى التوليـد    املـساعدة    تقـدم فيـه    الذيكان  زاوية امل نظر من   وبال). املائة

 يف املائة مـن النـساء       ٥٣زال  ت، ال   ٢٠٠٧حسب املسح الدميوغرايف الصحي يف إندونيسيا لعام        
 ٣٥ تتلقـى مـن قـابالت مـدربات، و      املـساعدة    يف املائـة     ٧٣ تتلقى و ، يف املرتل  تضعن مواليدهن 

نيـة  املـساعدة امله  بأدىن تغطيـة    و).  تـدريب  حـصل علـى    همبعـض و( املعـاجلني    الدعم مـن  يف املائة   
 ٣٣قريـة يف    ال أو تنبيـه     ديـسا سـياجا   برنـامج   وقد مت تنفيذ    ).  يف املائة  ٢٩,٦٣(يف بابوا   للتوليد  
ــ مقاطعــة ــة مــن  ب ــزم . النجــاحدرجات خمتلف   ذيمعاجلــة احلمــل وبكــر  املحتــسني الكــشف ويل

 هـي  ٢٠٠٨طر من قبـل العـاملني الـصحيني يف عـام        اخل ت نسبة كشف  و كان . اخلطورة العالية 
 القيـــادات(عامـــة النـــاس  الكـــشف عنـــه مـــن قبـــل كانـــت نـــسبةائـــة، يف حـــني  يف امل٦٤,٦٧

 يف حـاالت  وبلغت نـسبة التغطيـة للنـساء احلوامـل          .  يف املائة  ٢١,٢٥) وشخصيات اجملتمع، اخل  
وكانـت أعلـى    . ٢٠٠٨عـام   يف    يف املائة  ١٢,٨٠ على إحاالت    ن حصل اللوايتاخلطورة العالية   

).  يف املائـة فقـط  ٢,٩٤ (٢٠٠٥  عـام ويف) يف املائـة  ١٠,٠٥ (٢٠٠٦  عـام مما كانت عليـه يف   
  يف املائـة يف ١٩,٩٤ إىل ٢٠٠٥ يف املائـة يف   ٤,٩٥زاد أيضا عالج مضاعفات الـوالدة، مـن         و

 ٤٤,٨٤ ، و ٢٠٠٧  عـام   يف املائـة يف    ٢٨,٧٢ ليـصبح زيادة كبرية   طرأت عليه   ، و ٢٠٠٦ عام
  ].١ [٢٠٠٨ عام يف املائة يف

 شــخص، يف ٣٠ ٠٠٠ ةواحــداجملتمعيــة الصحية الــعيــادة الختــدم ،  النــسبةومــن حيــث  -١٣٨
ــها املتوســط، وُي ــه    نتظــر من ــسكان املــستهدفني بأكمل ــى الوصــول إىل ال ــادرة عل . م أن تكــون ق

 شـــخص يف ١٠٠ ٠٠٠لكـــل عيـــادات  ٣,٤٦ مـــن يـــةنـــسبة زيـــادة العيـــادات اجملتمعوزادت 
، وأعلــى )١,٩١ (وكانــت أدىن نــسبة يف مقاطعــة بــانتني. ٢٠٠٧ يف عــام ٣,٦٥، إىل ٢٠٠٣
، ولكن جيب النظر يف هذه البيانات بعنايـة ألهنـا ال تأخـذ يف االعتبـار                 )١١,٥٩(يف بابوا   نسبة  

ــة  ــة احمللي ــة القائمــة  بــني مــن و. الظــروف اجلغرافي ــصحية اجملتمعي ــادات ال  ٨ ٢٣٤ وعــددها العي
 بعــضوتوجــد يف .  وحــدة إىل عيــادات صــحية للمرضــى الــداخليني٢ ٦٨٣ سني، مت حتــعيــادة

ــادات صــحية متنقلــة بلــغ جمموعهــا   ــادة ٨٣٨ وحــدة و ٦ ٦٣١ املنــاطق عي ــة صــحية  عي متنقل
، )بوسـياندو  (املراكـز الـصحية القرويـة   تمعية اجملصحية الرافق  املتشمل  و. ٢٠٠٧عائمة يف عام    

يف ،  القرويـة  الطـب    مراكز، و )توغا(حدائق طب األسرة    و،  )بوليندس (القروية التوليدوأكواخ  
، ال يقل عن مخـس خـدمات ذات أولويـة    ما   املراكز الصحية القروية  توفر  و. رىمجلة مرافق أخ  

رعايـــة األم والطفـــل وتنظـــيم األســـرة، وحتـــسني التغذيـــة، والتحـــصني، والتخفيـــف مـــن منـــها 
ــصنف  احملــرزلرصــد التقــدم و. اإلســهال ــع طبقــات هــذه املراكــز  ، ت ــا، : إىل أرب ــابراتام ، ومادي
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 ٣,٨٥ة هــو يــلاملنطقــة احمل/قريــةلل ملراكــز الــصحية القرويــةانــسبة وتبلــغ . ومانــديريوبورنامــا، 
ــ حملمنطقـــة/يف املتوســـط لكـــل قريـــة  مراكـــز ٤-٣ أي مـــن، مـــراك أكـــرب نـــسبة وتوجـــد . ةيـ

، )١٤,٥٥( جاكرتـا    ومنطقـة العاصـمة   ،  )١٥,٨٤(ة يف سوالويسي الغربية     يلاحمل املنطقة/قريةلل
 )NAD(ي آتـــشيه دار الـــسالم نـــانغرويف فهـــي أصـــغر نـــسبة أمـــا ). ٧,٤٧( الغربيـــة ةوجـــاو

  ).١,٣٤(وبابوا ) ١,٣١(مالوكو و، )٠,٩٣(
ــراء      -١٣٩ ــصحية للفقـ ــة الـ ــن الرعايـ ــوفر أمـ ــدمات    )JPKMM(ويـ ــن خـ ــستوى األول مـ املـ

. املستـشفيات مـن الدرجـة الثانيـة       واملرضى الداخليني يف العيادات الصحية      واخلارجية   العيادات
 وزاد ، زيــارة١ ٤٥٣ ٠٠٠جيني هلــذا املرفــق ، بلغــت زيــارات املرضــى اخلــار٢٠٠٥يف عــام و

 إىل ٢٠٠٧خنفــض اخنفاضــا طفيفــا يف عــام ا و٢٠٠٦ة يف عــام ر زيــا٦ ٩٢١ ٠٠٠ العــدد إىل
 ٥٢٦ ٠٠٠ لعـدد قـدره   ملرضـى الـداخليني     ا خدمـة    ا املرفـق  وقد وفر هذ  .  زيارة ٥ ٩٦١ ٧١٢
ــار ــام ةزيـ ــام ١ ٥٨٠ ٠٠٠ و ٢٠٠٥ يف عـ ــام يف  ١ ٩١٦ ١٩٨ و ٢٠٠٦ يف عـ  .٢٠٠٧عـ

ــة  ب وفيمــا يتعلــق  ــرة األخــرى خــالل اخلــدمات الــصحية اجملاني ــة يف  ٦ فت  ٢٠٠٧ أشــهر املرجعي
نوسـا  ؛  )٣٩,٢٣(؛ بـابوا    )٤١,٣٧( بابوا الغربيـة     ين أكرب املستفيد  ، كان )احلضر والريف معا  (

ــارا الـــشرقية ــانغروي آتـــشيه دار الـــسالم  ؛ )٣٩,٨٦ (تينغـ ــةغرب ال؛ سوالويـــسي)٣٨,٤٧(نـ  يـ
  ).٢٦,١٠(لشمالية ؛ مالوكو ا) ٣٢,٥٥(

ف، مبـا يف    ا والـضع  اءلفقـر ل جـدا    زهيـدة التكلفـة   مناطق خـدمات جمانيـة أو       وتوفر عدة     -١٤٠
لطــوارئ ليــا غخدمــة يو(  YES 118الــيت تــدير اخلدمــة دي يوجياكارتــا منــها، و النــساءذلــك
يوجـد يف بوربالينغـا برنـامج احلفـاظ     و. إسـعاف  سيارة  هباطوارئ  لل ية، وهي خدمة جمان   )١١٨
ــ ــة عل ــصحة العام ــامج  ى ال ــصحي  ل، وهــو برن ــأمني ال ــلت ــامج دعــم   مي ــدد ول مــن خــالل برن متع

. ونقـادر ال و من فوق مستوى الفقر،    الفقراء، و  :يقسم السكان إىل ثالث طبقات    و. القطاعات
دفع يـ  و يف املائـة،   ٥٠مـن فـوق مـستوى الفقـر         دفع  يـ دفع احلكومة قـسط التـأمني للفقـراء، و        تو

  بطــاقيتعــن طريــقلو، يــتم احلــصول علــى اخلــدمات الــصحية  ىف ســوو. كامــل القــسطالقــادر 
ــة ــةذهب: هوي ــراء ي ــدمني للفق ــضاملع ــرينلة ي، وف ــشمل و. آلخ ــة اخلت ــة املرضــى   اجملدم ــة رعاي اني

غـسيل الـدم،    والداخليني، وخدمة الطوارئ واملخترب واألشعة والعمليـات الـصغرية واملتوسـطة،            
  سـولوك  مقاطعـة يف  و. لعـالج الكيميـائي   لموعة   حلاملي البطاقة الذهبية، وجم    ةوكلها غري حمدود  

 شـخاص صحة اجملتمع يف كل منطقة فرعية وميكن لأل       ل عيادة   توجدسومطرة الغربية،   ب الفرعية،
 ةعاديــالكمــا تقــدم املــساعدة . انباجملــفحــوص الــصحية يف املراكــز الــصحية الالــذهاب إلجــراء 
تـــشرين منـــذ ونـــغ ســـياغا ويعمـــل برنـــامج يطلـــق عليـــه جور . دون مقابـــل اخلاصـــة بالتوليـــد

قريـة  أو   جورونـغ يف كـل    و.  املـرض  املبكـرة مـن    الوقايةهدف إىل   وهو ي ،  ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين
 ٢٠-١٥  على عدد يتـراوح بـني     املتطوعني يف جمال الصحة العامة لإلشراف     أحد  ، يعني   صغرية
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ل الـصحة   التـدريب يف جمـا    يتلقـون    و ، الطـيب  هـا  مجع بيانات األسـرة وتارخي     ويتوىل هؤالء . ةأسر
 يف ت مقاطعــة جيمربانــا الفرعيــةوكانــ .يــةصحية اجملتمعالــ اتعيــاديف الطبــاء والقــابالت مــن األ

جيمربانـا  ا مـن خـالل برنـامج        سكاهن الرعاية الصحية اجملانية لـ     توفراليت    األماكن بايل من أول  
ي الـذ إعـادة توزيـع الـدعم،        ب ٢٠٠٣ منـذ عـام      هذه املقاطعـة الفرعيـة    قامت  و. لتأمني الصحي ل

ومت ، يـة اجملتمع ةي الـصح اتعيـاد القدم يف البداية لدفع مثن الـدواء يف املستـشفيات احملليـة و            كان ي 
اخلـدمات الـصحية األساسـية      وتقـدم   .  احلكومـة  أعدتـه ي  ذ اآلن لـدفع أقـساط التـأمني الـ         حتويله
وتعتـزم مقاطعـة    . احلكومـة علـى تطـوير اخلـدمات الـصحية املتنقلـة           كما تعمـل    ،   باجملان للجميع

ة يصحالــعيــادات اليف مجيــع باجملــان  تقــدمي اخلــدمات الــصحية األساســية    الفرعيــةوميدانغ ســ
خدمــة املرضــى اخلــارجيني، والعنايــة باألســنان، ومعاجلــة حــاالت       وتقــدم باجملــان  . يــةاجملتمع

 ههــذو. يــةة اجملتمعيصحالــعيــادات ال الطفــل األول يف وليــد، وتيفحــص املختــربالالطــوارئ، و
 األمومـة وصـحة   حملـي بـشأن   قـانون  األمـاكن الـيت يوجـد فيهـا    أيـضا مـن أول    املقاطعة الفرعيـة  

تــسهيالت يقــضي بإجيــاد  بعــد الــوالدة واأللبــان الــصناعية تقــدميوحيظــر هــذا القــانون . الرضــع
 د صـحة األم والطفـل، وحيـ       ٣/٢٠٠٨يـضمن القـانون     و. لرضاعة الطبيعيـة يف األمـاكن العامـة       ل

  .دةأثناء الوالمن معدل وفيات األمهات 
  

  التحديات    
إقليم العاصـمة اخلـاص     في  ف.  جدا ةتنظيم األسرة منخفض  الذكور يف   زال مشاركة   تال    -١٤١

 معــدل قطــع يرتفــع، حيــث يف املائــة ٣ تتجــاوز نــسبة الرجــال الــذين مت حتديــدهم  ملجاكرتــا، 
 طعـات بعـض املقا  تـصدر   شهادات املـيالد،    ب وفيما يتعلق . للذكور ارتفاعا كبريا   املنوية تاوالقن

األمـر الـذي    ،  يقتـضي مثنـا هلـا     البلديات بالفعل شـهادات املـيالد جمانـا، والـبعض اآلخـر             /الفرعية
 ٥٠ هصم منـ  خت،  يةنوب اجل بعضها، مثل سوالويسي  ف. ة يف املنطقة املعنية   ينا على قدرة امليز   يتوقف
ــة ــزال . يف املائ ــسني   وال ت ــات اخلاصــة باجلن ــن . قاصــرةالبيان ــبني م ــذه  ويت ــات ه   عــددأنالبيان

عــدد اإلصــابات بــني  بكــثري مــن أكــربالرجــال بــني الــسل الرئــوي ب لإلصــابةديــدة اجل تاالاحلــ
ــع   ــساء يف مجي ــاتالن ــة ٥٩,٠٣: املقاطع ــل للرجــال يف املائ ــة ٤٠,٩٦ يف مقاب ــساء لليف املائ . ن

ــات وليــست ال ــاأل اخلاصــةبيان ــسنيلكــل مــن  حمــددة حــىت اآلنخــرى األمراض ب وأكــرب .  اجلن
 للمنـاطق احلـضرية والريفيـة   (خلـدمات الـصحية اجملانيـة    يف تـوفري ا ألمـوال  ل ااماحملافظات اسـتخد  

ــة ــة  هــي ) جمتمع ــابوا الغربي ــة٤١,٣٧(ب ــابوا و، ) يف املائ ــة٣٩,٢٣(ب ــارا  و؛ ) يف املائ نوســا تينغ
 يف ٣٢,٥٥(سوالويــسي الغربيــة و؛ ) يف املائــة٣٨,٤٧(آتــشيه و؛ ) يف املائــة٣٩,٨٦(الــشرقية 

اسـتخدام وسـائل    ب مـا يتعلـق   فيضـعيف   االجتاه  و).  يف املائة  ٢٦,١٠(مالية  ، ومالوكو الش  )املائة
 سحاملـ  هـذا يف     تجلـى وي). ٤٩-١٥زوجة بـني    سن ال (بة  واخلصيف مرحلة    نيمنع احلمل للزوج  
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زيـادة طفيفـة   ب ،يف املائـة  ٦٠,٣ حيث بلغت نسبته ٢٠٠٣-٢٠٠٢ الدميوغرايف الصحي للفترة
الـذين   نيتسربعدد امل ذلك ارتفاع    يكون السبب يف     قدو).  املائة ٦١,٤( ٢٠٠٧ مسح عام    يف

 وارتفــاع معــدل ،)٢٠٠٢املــسح الــدميوغرايف الــصحي لعــام  ( يف املائــة ٢٠,٧ بلغــت نــسبتهم
  يف املائــة٩,١ وزاد إىل ٢٠٠٣-٢٠٠٢ يف املائــة يف ٨,٦ غــري امللبــاة الــذي بلــغ االحتياجــات 

  .٢٠٠٧ يف
ىل يف املائـة إ    ٥  ونـسبتها  تند ميزانيـة الـصحة    وتـس . ماثالالكثري من التحديات    وما زال     -١٤٢

هذا ال يكفي يف الواقع ألن هناك الكثري من العـاملني الـصحيني             و. معايري منظمة الصحة العاملية   
ومــا زال حــصول .  متويــل الــربامجينــتقص هــذا مــنال ينبغــي أن والــذين حيتــاجون إىل التمويــل 

العيـادات  توجـد   حـىت يف جـاوة،      ف. صراقااجلمهور على اخلدمات الصحية ووسائل منع احلمل        
.  تكلفـة وسـائل النقـل      الرتفـاع  وهناستخدمي نادرا ما    السكانالصحية يف بعض املناطق، ولكن      

اخلــدمات لتــوفري ، علــى ســبيل املثــال، خدمــة متنقلــة للغايــة إجيــاد ةاجليــداألمــور وســيكون مــن 
 مــنو. شــخاصىل األ الوصــول إللــتمكن مــن ســيارة أو دراجــة ناريــة، مــنالــصحية األساســية 

 الرعايـة الـصحية اإلجنابيـة      يفالتمتع بـاحلقوق    بتسمح  ال  التحديات األخرى املعايري الثقافية اليت      
  .أيضا ملشاكل اإلجنابمعرضة   األمر للنساء املتزوجات، بينما املرأة غري املتزوجة يف واقعإال

. بالـسهولة املخطـط هلـا      برامج قابلة القرية موجودة، ولكـن تنفيـذها يف امليـدان لـيس            و  -١٤٣
 يف القـرى    ألهنـن كـثريا مـا تقمـن        كـثرية    وائـق  صعوبات كبرية وع   ن تواجه ىقريف ال القابالت  ف

يف بعــض و.  الترفيــه واحلمايــة الكافيــةحمرومــات مــنالنائيــة علــى راتــب ضــئيل، يف بيــت بعيــد، 
ملعــاجلني لعــالج مــن اا امعظمهــيلــتمس  و كــامالوجــودهن تقــبالاجملتمعــات ال تتقبــل األحيــان، 
تــوفري الــسكن ب هايــسرتدعم بــرامج قابلــة القريــة وأن تــوال بــد حلكومــات األقــاليم . التقليــديني
  .لمرتباتل إنشاء جدول خمتلفجيب كما . وما إىل ذلكواحلماية 

 فمناضـد . ينا اجلنس املنظور مراعاة ّد مفتقرة إىل  تعاجملتمعية  ال تزال العيادات الصحية     و  -١٤٤
نتظـار  اال قاعـات  بالنسبة للنساء احلوامل، و    ةيان منخفضة جدا وغري مرحي    اخلدمة يف بعض األح   
وبـصفة عامـة، انطلـق اجمللـس      . املرافـق و ةحتسني اخلدم يلزم  و. وما إىل ذلك  ليست مرحية جدا،    

مــراع ال يـزال غـري   و وجهــة نظـر متحيـزة جنــسانيا،   مـن  الـوطين للتنـسيق بـشأن تنظــيم األسـرة    
ــادة وطــرأت. للمنظــور اجلنــساين بــشكل كامــل  ــد مــن  علــى زي  معــدالت اخلــصوبة ألن العدي

غـري  االحتياجـات  ونـسبة  . لـى وسـائل منـع احلمـل    عصول  الفقراء ما زالوا غري قادرين على احلـ       
فئــة األزواج يف مرحلــة اخلــصوبة مــن  مــن يف املائــة ٩,١ فهــي أيــضا ال تــزال عاليــة جــدا امللبــاة

  .)٢٠٠٧املسح الدميوغرايف الصحي لعام (السكان 
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زال تـ ال  و. ه حتـسين  ويلـزم ،  بـالغ األمهيـة    يف احلياة اإلجنابية أمر      تهدور الرجل ومسؤولي  و  -١٤٥
ــصعب احلــصول علــ  و.  جــداةمــشاركة الرجــال يف تنظــيم األســرة منخفــض    ــات ى المــن ال بيان

ومـن  .  غـري كـافٍ    للـذكور تـوافر وسـائل منـع احلمـل         كما أن   تفصيلية عن مشاركة الذكور،     ال
 الــواقي الــيت يقتــرن فيهــايــادة اســتخدام الــواقي الــذكري نظــرة اجملتمــع  أمــام زالعوائــق األخــرى

خفـض  مواصـلة   وميكـن   .  عالقات جنسية خارج إطار الزوج والزوجـة       إقامةاحتمال  بالذكري  
 اسـتعداد   اجلدي وكان لديهم   االهتمام   مزيدا من  أزواجهن   إذا أبدى معدالت وفيات األمهات    

ال فـ . يف املخـاض   هالزوجـة وتأهبـ   اشط لضمان صحة     على القيام بدور ن    ين قادر واكونيكاف ل 
التفسريات الدينية الـيت تـدعي      بشأن  سوء الفهم   أشكال من    حىت اآلن لديها     الفئاتتزال بعض   

 الـشهداء،   الـوالدة سـيكونون يف عـداد      /يتوفـون يف أثنـاء املخـاض      أن األمهات واألطفال الـذين      
ــى    فهــي ومــن مث ــى حنــو اســتباقي عل ــدا ال تعمــل عل ــدرءبري  اختــاذ ت ــشري بعــض  و.  املخــاطرل ت

مما قد يترتب عليـه التـأخري يف         ما يساء فهمها،     كثريا الزوجة اليت    “طاعة” إىلاألحاديث أيضا   
  .أثناء املخاض ملساعدة األم يف اختاذ إجراء

أنـــه ) ٢٠٠٧لعـــام ( SDKIيف إندونيـــسيا، أو  يالـــصحالـــدميوغرايف و املـــسحيظهـــر و  -١٤٦
 العنـف   لـوايت تتـهاونّ إزاء    ، ال )يف املائـة   ٢٦ىل  نسبتهن إ صل  ت(نساء   من ال  كثري هناك ال  تزال ام
 حقــوقهن الشخــصية تــدركنن النــساء الالئــي أيــضا أ املــسحظهــر يو.  أزواجهــنهرتكبــذي يالــ

أكثـر قـدرة    تكـن ّ  ، و نتفاوضـي أكثـر توازنـا مـع أزواجهـ         ال هن مـوقف  يكـون واإلجنابية واجلنسية   
 إجـراءات   ن وتقـبل  تستـسلمن ارنة مع النساء اللـوايت      على احلصول على اخلدمات الصحية، باملق     

 رفــض ن أن يـربر هن مـن النـساء اللــوايت ميكنـ   يف املائــة ٩٥ متكنـت فعلـى ســبيل املثـال،   . زوجالـ 
ــة ب  مــناجلــنس  ــسبة احلــصول علــى فحــوص احلمــل، مقارن ــة ٨٣ ن ــساء ال يف املائ ــوايت مــن الن  ل

ري لزيادة وعي املرأة حبقوقها، باإلضـافة       وهذا يدل على أمهية اختاذ تداب     .  القيام بذلك  ميكنهن ال
  .ها وتوفرياآلياهتو نظام الرعاية الصحية علىتحسينات إدخال الإىل 
نـشرت  و )إمباكـت (  مبادرة تقييم بـرامج وفيـات األمهـات   وجدت دراسة أجرهتاوقد    -١٤٧

أكــرب عوامــل أن ) ٢٠٠٩، هــاتصحة األمبــ ات اخلاصــةسياس الــانظــر تقيــيم (٢٠٠٦يف عــام 
؛ األسـباب غـري     تـسمم احلمـل   ف؛  يـ رتال:  الترتيب التايل  تتبع هات املسامهة يف وفيات األم    اخلطر

.  لفتــرات طويلــة، وفقــر الــدم   اســتمرار املخــاض املباشــرة؛ مــضاعفات اإلجهــاض؛ اإلنتــان؛    
مضاعفات اإلجهاض هي أيضا من بني أهم األسباب اليت تشري إىل العالقـة بـني االحتياجـات                 و

احلمــل غــري املرغــوب فيــه، تليهــا عمليــات اإلجهــاض غــري حــدوث اهم يف سالــيت تــ اةبــغــري املل
متيل احلكومة واجلهات املاحنة إىل تركيز اهتمامها على القابالت واألنـشطة اجملتمعيـة             و. املأمونة

 اروقد أظهرت األحبـاث جـذ     فعلى الرغم من هذا،     و. يف حماولة خلفض معدل وفيات األمهات     
ها املـوارد البـشرية، وضـمان       سـد تشمل الفجوات اهلامة اليت يتعني      و.  املشكلة هلذهأكثر تعقيدا   
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الطــوارئ علــى نطــاق واســع، وتعزيــز التنــسيق بــني املرافــق يف حــاالت  خــدمات التوليــد إتاحــة
ــة  ــة  (اجملتمعي ــة القري ــثال قابل ــن خــالل إ  )م ــشفيات، م ــال، وخــدمات املست ــسرعة  ي ــة لل ء األولوي

ــهوضو ــ الن ــاءة ب ــق  اجلودة وكف ــة عــن طري ــن خــالل   ال اخلدم ــد م ــام توحي ــة  قي املنظمــات املهني
طــة اخل تغطــي أن كفالــةومــن املهــم أيــضا  . العقوبــاتفــرض االعتمــاد وإصــدار الــشهادات و ب
  .احلصول على أفضل خدمةعلى حنو يتيح هلم وطنية للتأمني الصحي الفقراء ال

 خمتلــف ، وتــأثرية اجلنــسياحلــوافز نــشوءمــع ف. ن الكــثري مــن املــشاكلويواجــه املراهقــو  -١٤٨
ــه ووســائ   ــران،  طمنتجــات الترفي ــالكــثريون نخــرط ي اإلعــالم واألق ــسي  هممن ــسلوك اجلن  يف ال

 ويظهــر املــسح الــدميوغرايف والــصحي لعــام  .احملفــوف باملخــاطر، مبــا يف ذلــك العنــف اجلنــسي  
ــسبة أن٢٠٠٧ ــة ٢٤  نـ ــات و  يف املائـ ــن الفتيـ ــة ١٩ مـ ــن األيف املائـ ــوين   والد مـ ــدؤون تكـ يبـ

 مـن الفتيـات     يف املائـة   ١٠  ونـسبة  . عامـا مـن العمـر      ١٥ أن يبلغوا  قبل   آلخرالعالقات باجلنس ا  
، مبا يف ذلـك صـناع        يف الوقت ذاته    آراء اجملتمع  تا زال وم. أطفاالأجننب  املراهقات متزوجات و  

ــأن املــراهقني  ا تفــضل، ةالقــرار، ســاذج ــة  تاملــشكالذوي العتقــاد ب  صــغرية إمنــا يــشكلون فئ
 بـرامج قائمـة     ومثـة . ن األرقام هي يف الواقع أكرب من ذلـك بكـثري          ، يف حني أ   “يقاس عليها  ال”

 علـى الفتيـات يف      ربامج تقـصر تركيزهـا    الصحة اإلجنابية، ولكـن تلـك الـ       ب بشأن التثقيف املتعلق  
د ووجـ عـدم   يستنتج مـن ذلـك  ميكن أن و.  متكني الفتياتتعجز عن، ورغم ذلكسن املراهقة،   

ــع     وســائل منــع احلمــل   اخلاصــة باخلــدمات الــصحية  أي خدمــة حقيقيــة للمــراهقني، ألن مجي
صـدور قـانون جديـد    يـؤدي  ومـن املـأمول أن   .  البالغني املتزوجنيموجهة إىل والصحة اإلجنابية   

تكـون  الـصحة اإلجنابيـة   يف جمـال  توفري مظلـة لـسياسات وخـدمات     ىلإبشأن الصحة والصيدلة    
  .لمراهقنيل أكثر مالءمة

د و وجــعــدمراهقــات احلوامــل مــن املدرســة، رغــم  طــرد الفتيــات امللوهنــاك حــاالت   -١٤٩
قـائم  تـدابري لـضمان عـدم وجـود حتيـز       أي  مل تتخـذ احلكومـة      و. مرجع قانوين ملثـل هـذا العمـل       

طــرد يرس يف ســورابايا ادوقامــت إحــدى املــ.  يف التعامــل مــع هــذه احلــاالتعلــى نــوع اجلــنس
 علـى  ا فيهـا ثهـ التعليميـة حت  خرى يف نفس املنطقةاألدارس  امل مذكرة إىل    وجهت حامل مث    ةطالب

مؤسـسات أخـرى، تعـاطف      عـدة   بتـسهيل مـن مركـز دراسـة املـرأة و          و. ةالطالبتلك  عدم قبول   
احلملـة  هـذه  بفـضل  و.  سياسـة املدرسـة  للطعـن يف مع الفتاة املراهقـة، وشـن محلـة     احمللي  اجملتمع  

 هتعزيـز يلـزم   و متامـا وعي الناس بـشكل عـام جيـد         و.  االمتحان النهائي  من دخول متكنت الفتاة   
  .يزيتمال من السياسات خلوشراف على  يف اإلحىت يساعدوا

صبح اآلن تــ يف ســبيلها إىل أن نياجلنــسبعلــى الــرغم مــن أن بعــض البيانــات املتعلقــة  و  -١٥٠
مبــرور اإليــدز /النــساء بفــريوس نقــص املناعــة البــشريةإصــابة  اجتــاه تفــسريمتاحــة للمــساعدة يف 
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 سـوى عـدد قليـل مـن         هـا يفهمال  انـات علـى نطـاق واسـع، و         توزيـع هـذه البي     ري، ال جي  الوقت
 ثيـة توزيع الدراسات والبيانـات البح    يلزم  و. اإليدز/ يف فريوس نقص املناعة البشرية     نيتخصصامل

على نطاق واسع من أجل وضـع تـدابري عامـة وخاصـة للفئـات الـسكانية الـيت تواجـه مـشاكل                       
 ختـاطرن  لـوايت اإليـدز ال  /املناعـة البـشرية   حمددة، مثل األمهات احلوامل املصابات بفريوس نقـص         

ــد بعــد إنقــل الفــريوس ب ــه   الــشواهد وتــشري. ىل الطفــل الــذي مل يول إىل أن النــساء املــصابات ب
املالئمـة   احلصول على اخلدمات الـصحية       نعل من الصعب عليه   جت شديدةوصمة عار   تواجهن  

  .والعالج املناسب من املؤسسات الصحية القائمة
عمــل بــشكل ي  موجــود بالفعــل، ولكنــه ال)جامكــسماس(صحي اجملتمعــي والتــأمني الــ  -١٥١
ــال يفتقــرون إىل فقــرا أشــد النــاسا زال فمــ. جيــد  حيملــون وال تقــدم اخلــدمات إال ملــن . ةتغطي

 ونكـثري ال بطاقـة هويـة، ال يـزال         للـشخص املعـين   أن يكـون    وهذا يـستلزم    ،  هذا النظام بطاقات  
، وخاصــة يف املــدن الكــبرية، نيسجلاملــ غــري نيملــومسي مــن الــسكان اكــثريوهنــاك ال. ميلكوهنــا ال

  . هلم أساسياليت هي حق جيدون صعوبة يف احلصول على اخلدمات الصحية،وهم
ــاث، وهــذا مــدعاة لقلــق     ومثــة  -١٥٢ ــان اإلن  وجهــات نظــر واســتنتاجات متنوعــة بــشأن خت

بـدال مـن أن      ه،لقضاء علـى ختـان اإلنـاث وحظـر        اوسيكون من األفضل    . ذه املسألة هل املتابعني
 يف هــذه شــتراكعــدم االبللمهنــيني الطبــيني الــيت وجهــت ذكرة املــ تعــّدو. يــؤدي إىل جتــاوزات

ويف املقابل، هناك فتوى مـن جملـس        . إىل تنظيم أعلى وأقوى   اج  تحي األمراملمارسة غري كافية، و   
نـة تعتـرب     إىل تفـسريات دينيـة معي      ةستنداآلراء املـ  شر  كمـا تنتـ   ظـر احلظـر،     حبندونيسي  العلماء اإل 

 أيـضا مـن دعـاة حقـوق املـرأة           يعم ختـان اإلنـاث هـ      تـد  والفئة الـيت  . فرضا ملزما ختان اإلناث   
 هلـا  حبيـث ميكـن      خدشـا طفيفـا   بظر املـرأة    خيدش  أن من الضروري أن     مؤداه  ديث  حب وتستشهد

، وهـذه   كـذلك  بتـر صـابة وال   اإل علـى حـدوث    تـدل لكن النتائج   . باالتصال اجلنسي تمتع  سأن ت 
 أخـرى أيـضا عـن        فئـات  عـرب وت.  قـد يـسبب ضـررا للمـرأة         ذلـك  ثرية للقلـق ألن   هي مسألة مـ   

القلق مـن أن القـابالت ال حيـصلن علـى التـدريب الكـايف يف املنـاهج علـى كيفيـة إجـراء ختـان                          
كمـا أن   . أدوات خطـرة ه تستخدم فيهااملمارسة احلالية أناملخاوف إزاء  اإلناث، ومما يزيد من     

اإلصــابة  صــحي ميكــن أن يــؤدي أيــضا إىل آثــار أخــرى، مثــل  غــري إجراءهــا علــى حنــو مجــاعي
م الـضوابط والرقابـة مزيـد       اعـد قـد يـنجم عـن ان      و. اإليدز/الكزاز وفريوس نقص املناعة البشرية    ب

ومـن  . مـذكرة مبجـرد إصـدار     من الصعب منع هذه املمارسـة أو القـضاء عليهـا            ألن  ضرر  المن  
وحـدة بـشأن كيفيـة      املمارسـة   املريب علـى     التـد  نالقـابالت وغريهـ   تتلقـى    أن   يرى البعض ،  هنا

 إجـراء   ة األخـرى   املهمـ  ومـن األمـور   . باملرأة إحلاق الضرر ضمن عدم   ت  يتإجراء ختان اإلناث ال   
حبوث واسعة النطاق ومتعددة التخصصات ومتكاملة وشاملة من أجل رسـم خريطـة ملمارسـة               
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ية واجلنسية والثقافيـة والنفـسية    والبيولوجالبدنيةختان اإلناث، فضال عن دراسة اآلثار املختلفة     
  . سياسة أفضلتوضع ذلك، ميكن أن وباالستناد إىل.  املترتبة عليهاوالدينية

  
  اإلجراءات املتخذة/املبادرات    

 عـدم وجـود بيانـات       تتمثـل يف  كما هو احلال مع اجلوانـب األخـرى،         اجلوهرية،املسألة    -١٥٣
 /احلـضري /الريفـي املكـان    مـن قبيـل   خـرى،   التفـصيل املـتغريات األ    بأيضا  توثق  اجلنسني  ب خاصة
  .وما إىل ذلك والظروف االجتماعية واالقتصادية، والعمر، ،اجلغرايف
، علـى أسـاس نـوع اجلـنس        صـناع القـرار بعـض االفتراضـات املتحيـزة             لدى ما زالت و  -١٥٤
الـصحة  التربيـة املتعلقـة ب    وسـائل منـع احلمـل هـم مـن النـساء، وأن              ل ذلـك أن املـستخدمني       ومن
 احلقــوق اإلجنابيــة للمــرأة ســتدرجهلــذا الــسبب و. ملــرأة، وهكــذاأن تــستهدف اجنابيــة ينبغــي اإل

مبــدارس املــرحلتني اد يف املنــاهج املدرســية وإحــدى املــعلــى مــدى الــسنوات اخلمــس املقبلــة ك 
اجمللـس الـوطين للتنـسيق      عتـزم   وي. البنـات والبـنني   كل مـن     هبا   ستهدفسيالثانوية، و و اإلعدادية

لـى وسـائل    عصول  ضمان سهولة احلـ   بنع احلمل   مل يةروذكالوسائل  ال تعزيز    األسرة بشأن تنظيم 
أمــا بالنــسبة .  الرجــال الــذين يــشاركون بنــشاط يف تنظــيم األســرة  “كافــأةم”منــع احلمــل، و 

مـــأوى هلـــم ملـــن ال هنـــاك تـــدابري لتـــوفري اخلـــدمات الـــصحية  فللخـــدمات الـــصحية للفقـــراء، 
 قاصـرا لكن الوصـول إىل املعلومـات ال يـزال    .  اهلويةقاتبراز بطالمهمشني دون حاجة إىل إ    لو

يـد  منـاطق   عـدة   املؤسـسات الدينيـة يف      متـد   يالد،  املـ شهادات  بـ  فيما يتعلق و. وحيتاج إىل حتسني  
مبـادرة خالقـة واسـتراتيجية، بـالنظر إىل       ذلـك يف    تـسجيل شـهادات املـيالد، و      يـّسر   ساعدة وت امل

  .ندونيسيلمجتمع اإللالطابع الديين 
اتــساما  الدولــة يف املــستقبل أكثــر ت تــدخالتكونفيمــا يتعلــق بالــصحة اإلجنابيــة، ســ و  -١٥٥

 بشأن الصحة والصيدلة الذي صـدر       ٣٦/٢٠٠٩ستراتيجي، على اعتبار أن القانون      بالطابع اال 
ه يف اجلـزء التمهيـدي منـ   ويـنص القـانون   .  بالصحة اإلجنابيـة   تتعلقان مادتني يشتمل على مؤخرا  
هـذا  يـسهل  وسوف . يدةاجلدمات اخلعلومات واملحلصول على  يف ا لنساء   حق اجلمهور وا   على

  . األقاليماتعلى مستوى حكومالعامة تنفيذ السياسات 
 واملنظمات غـري    واجمللس الوطين للتنسيق بشأن تنظيم األسرة     وقد بدأت وزارة الصحة       -١٥٦

مـات اجلنـسية عـن       التراجـع عـن احملر     يف،   األمـم املتحـدة للـسكان      صندوق من   دعمباحلكومية،  
املعلومــات واخلــدمات للمــراهقني يف العيــادات الــصحية اجملتمعيــة ومراكــز   تــوفري طريــق تعزيــز 

ــز قــدرات العــاملني يف اجملــال الــصحي مــن خــالل    وجيــري. الــشباب يف ســت مقاطعــات   تعزي
املراكز بــ ويقــصد.  تغــيري الــسلوكالقائمــة علــى التــدخالت ومــن بينــهادورات تدريبيــة خمتلفــة، 

تقــدمي خــدمات تنظــيم األســرة، ورعايــة األم والطفــل، والتعامــل مــع خمتلــف  اجملتمعيــة ية الــصح
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ــراض الـــيت تنتقـــل   ــة    عـــن طريـــق األمـ ــا يف ذلـــك فـــريوس نقـــص املناعـ ــصال اجلنـــسي، مبـ االتـ
ــة  /البــشرية  شــراكات مــع كمــا جيــري تكــوين . نيلمــراهقلاإليــدز، وخــدمات الــصحة اإلجنابي

مــن وتنقيحــه طــين للخــدمات الــصحية املالئمــة للــشباب عيــار واملخــرى لدراســة األؤســسات امل
  . على الصعيد الوطينتطبيقهأجل 
 اخلاصة لرفـع مـستوى الـوعي يف         ابادراهتمب يف اجملتمع بنشاط     وتضطلع بعض اجلماعات    -١٥٧

-٢٠٠٨يف الفتـرة    و. أوساط الفتيات املراهقات بشأن املساواة بني اجلنسني واحلقوق اإلجنابية        
لتمكني من خالل الفن واألدب يف ثـالث مـدارس إسـالمية داخليـة              لبرنامج   إعداد، مت   ٢٠٠٩

ــةغرب الاراغــيف نوســا تين ــيماســتخدام الفــن واألدب، وب. ي  هــذه املقاطعــة الفتيــات يف جيــري تعل
ن والكتـاب   و الفنـان  ويقـوم . سؤوليةاملـ ريـة و  احلبعلـى حنـو يتـسم        ن وإبـداع  نفكـاره ألتعبري عن   ا

 واملــسرح واألناشــيدقــصائد كالالل أشــكال خمتلفــة مــن الفــن، مــن خــف. هــذا الربنــامجبتيــسري 
 واملـساواة بـني     ،لمراهقـة لالـصحة اإلجنابيـة     ب مواضـيع متعلقـة   واملوسيقى، ميكن للفتيات دراسـة      

 اليت تنتقل عن طريـق االتـصال      سن الزواج، واحلماية من األمراض      واجلنسني، والعنف العائلي،    
لتعــبري عــن يف الــشجاعة ل اوباإلضــافة إىل ذلــك، تعزيــز.  هــذه املواضــيعوالتعــبري عــن، نــسياجل

 رسـائل إىل حمـافظ نوسـا        ى كتابـة  لـ أيـضا ع   السياسية، تشجع الفتيات يف سن املراهقة        نتطلعاهت
جملـسا  ” أيـضا    ات الفتيـات املراهقـ    أقامـت  املهارات القيادية والتنظيمية،     ولتنمية. الغربيةتينغارا  

 جمللـس  اهلامـة    الوظـائف ومـن   . داخليـة اإلسـالمية   ال رساداملـ  مؤسـسات     تـشترك فيـه    “مناقشةلل
قـضايا الـصحة    ب املتعلقـة رسـالة   اللفتيـات يف املـدارس الداخليـة اإلسـالمية          إىل ا  أن ينقـل  املناقشة  

ســن الــزواج واحلمايــة مــن وراهقــة واملــساواة بــني اجلنــسني والعنــف العــائلي  املفتــاة للاإلجنابيــة 
لفتيـات يف   لـتمكني ا  بـرامج   بعـض   د  ااعتمـ مت  و. نسياجل اليت تنتقل عن طريق االتصال    األمراض  

 يف منتــصف عــام حمــافظ نوســا تينغــارا الغربيــة بــرامج يف إطــارســن املراهقــة مــن خــالل األدب 
٢٠٠٩.  
فيمـــا يتعلـــق مبعاملـــة النـــساء واألطفـــال الـــذين يعـــانون مـــن فـــريوس نقـــص املناعـــة   و  -١٥٨

ــشرية ــتعني ال   /الب ــاك الكــثري الــذي ي ــا زال هن ــدز، م ــه اإلي ــام ب ــاطق املتكــرر يف أن تميكــن و. قي ن
  .غريانغمدينة تانيف  مكتب الصحة اضطلع هبا املمارسات اإلجيابية اليت  إحدىخرىاأل
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  ١٣املادة     
  احلقوق واملزايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية    
  احلالة الواقعية    

بعض النـساء العـامالت   سبة لنلبا متييز  يوجدا زال   ماالستحقاقات العائلية،   بفيما يتعلق     -١٥٩
يرجـع  و. الرجال الـذين يعملـون يف نفـس املكـان         اليت يتلقها    ال حيصلن على نفس املزايا       اللوايت
، يف حـني أن العديـد مـن         “ مسؤولة عن إعالة األسرة    غري” أو   “عزباء” املرأة تعترب    إىل أن هذا  

أن ملـرأة املتزوجـة   ا علـى  ضـي وبينمـا كـان يـشترط يف املا   . نإعالة أسره تقمن ب النساء يف الواقع    
ُيـشترط  رأمسـال أو قـروض أخـرى،     وأصل على ائتمان كي حت ل معها يف التوقيع   زوجها   يشترك
 أزواجهـم يف    مـن  مـشارك    توقيـع  احلـصول علـى    املتـزوجني كل من النـساء والرجـال       على  اآلن  

 ع ذلـك  مـ  “مـن الوجهـة اجلنـسانية     ايـد   احمل”للقـانون   كـون   تالرغم من هذا، قـد      وب. هذا الصدد 
ضـة والترفيـه واألنـشطة األخـرى،        يف جمـال الريا   و. ملرأةبـا را  اضـر إ يكون أكثـر     قد خمتلفة، و  آثار
يف ومتثـل   وحتركاهتـا حتد من حرية املـرأة  حملية  قوانني وهناك عدة. يزال هناك متييز ضد املرأة    ال

  .حلريةبا الكامل ا تعقيد متتعهاليت تعمل على أشكال التمييز ضد املرأة أحدحد ذاهتا 
كبـار الـسن    وميثـل   . املـسنات، والنـساء ذوات اإلعاقـة      النـساء   يناقش هذا الفصل أيضا       -١٦٠

يف  ٧,٨٠(بينــهم قــل الرجــال وي مــن الــسكان، يف املائــة ٨,٤٢ نــسبة) هــامــا فوقف ســنة ٦٠(
ة متوازنـة   يالشكاوى الـصح  و.  يف املناطق الريفية   وغالبيتهم،  )يف املائة  ٩,٠٤(ن النساء   ع) املائة
املنـاطق احلـضرية والريفيـة      من  ملسنني  اشاركة  مل  اجملمع عدلاملوكان  . بيا بني النساء والرجال   نس
 فكانـت  الرجـال أعلـى بكـثري،        ومـشاركة ،  ٢٠٠٧  عـام   يف يف املائـة   ٤٨,٥١القوى العاملة   يف  

 ةال توجــد بيانــات شــاملة متاحــو.  النــساءملــشاركة يف املائــة ٣٣,٠٩ مقابــل يف املائــة ٦٤,٥٧
  .قنيوعن املع

  
  التدخالت واإلجنازات    

 البـالغني  نيمجيـع االندونيـسي    حـصول    لمـن أجـ    محلـة    ٢٠٠٨ احلكومة منـذ عـام       تشن  -١٦١
زوجهــا ألغـــراض  كانـــت تــرتبط ب  الزوجــة ســابقا   ورغــم أن . ضرييبللتعريــف الـــ رقــم  علــى  
ــضر ــلب، ائال ــرأة، وهــ ل ليف أن يكــون االجتــاه احلــايل  يتمث ــرديم ــع ف ــةاحلرب  يتمت ــات ي ، التزام
لـديهن رقـم تعريـف ضـرييب        وكثري من النـساء اليـوم       . قوق خاصة هبا فيما يتعلق بالضرائب     وح
 القتـصادهن النـساء  تنميـة  قيـود علـى   أي ال توجد و.  الدخل اخلاصة هبن  إدارة ضرائب تقمن ب و

 على تعزيـز اقتـصادات      ئيةالعديد من التعاونيات النسا   ويساعد  . أو اقتصاد األسرة  /الشخصي و 
دة يـ األبقـار احللـوب اجل    علـى   للحصول، يف مجلة أمـور،      املتجددة  توفري األموال   ب اهاملرأة ومتكين 
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ــدجاج  ــبط وال ــضا . وال ــاك أي ــامج  وهن ــدمي ، “بريكاســا”برن ــات  لتق ــساعدة اخلاصــة للتعاوني امل
 وأ معــارض تــسويق املنتجـات، ســواء يف الــداخل  وكــثريا مــا تـشرك . النـسائية يف شــكل نقـدي  

متنوعـة   أيـضا دورات تدريبيـة   تعقـد و.  اململوكـة للمـرأة  توسطةاخلارج، الشركات الصغرية وامل   
وقـد  . لتطـوير األعمـال   الالزمـة   املهـارات   يف  ، فـضال عـن دورات       على تنظيم املشاريع واإلدارة   

 الــتمكني ألغــراض برنــامج التنميــة للمنــاطق الفرعيــة النــسائية اجلماعــات مــن كــثرياســتخدمت 
 اإلدارات وأقامـت . املـرأة  علـى  ا خاصـ تركيـزا كـز  ير ال ه رغـم أنـ   ،االقتصادي أو تعزيز الصحة   

، على سبيل املثال، يف جمال الـسياحة، مـن خـالل زيـادة        اجلنساين املنظوراملختلفة برامج تراعي    
  .عدد املرشدات، والتمكني االقتصادي للمرأة يف أحناء املناطق السياحية

ــسبة   -١٦٢ ــسنني، وبالنـ ــضاح للمـ ــرى إيـ ــسنني يف ا جـ ــة املـ ــانون رعايـ ــة   قـ ــة احلكوميـ لالئحـ
ــار  ٤٣/٢٠٠٤ ــة كب ــذ رعاي ــشأن تنفي ــسن ب ــة  ٥٢/٢٠٠٤ واملرســوم الرئاســي   ال ــشأن اللجن  ب

 علــى إنــشاء جلــان ٦٠/٢٠٠٨نــص تنظــيم وزيــر الداخليــة  و. كبــار الــسنلمــواطنني الوطنيــة ل
وجيـدر التنويـه    .  مقاطعـة  ٢٥ مكاتب للجنـة يف      توجد، واآلن    يف األقاليم  كبار السن للمواطنني  

هنـاك  و. لكبـار الـسن   إنشاء جمموعات دعم    ب جنوب شرق سوالويسي      مرسوم حمافظ  أيضا إىل 
يـنص  و.  الغربيـة  ة وجـاو  يةالـشرق مهـا جـاوة     تني أخـريني،    قـاطع  بـشأن املـسنني يف م      قوانني حمليـة  

هــي  للمعــوقني يف ســوق العمــل ويف املائــة ١  قــدرهاحــصةختــصيص  علــى ٤/١٩٩٧القــانون 
ــة ــا  إلزامي ــة ومؤســسات األق ــه مل يــ . ليم وكــذلك القطــاع اخلــاص  علــى الدول ــغــري أن ى نص عل

إدارات  ه، بــدأتذاتــويف الوقــت .  وال يــزال تنفيــذ هــذا القــانون غـري مكتمــل للغايــة عقوبـات، 
ــهوض    ــساين والن ــرأة  حبدعــم تعمــيم املنظــور اجلن ــاة امل ــويلي ــت ــصدد  خاصــا اهتمام . ا يف هــذا ال

 شــروطا بــأن تكــون يتــضمن، ووضــعت وزارة األشــغال العامــة معيــارا خاصــا خلدمــة املعــوقني 
 للنـساء   ا خاصـ  ا اهتمامـ  تـويل وقـد بـدأت وزارة النقـل        . ة مـصاعد وسـالمل خاصـة      عاليـ لمباين ال ل

لركـاب علـى احتـرام هـذه        ا واحلوامـل مـن خـالل إعالنـات مكتوبـة تـدعو              ات واملعوقـ  املسنات
  .عن مقاعدهم يف وسائل النقل العامهلا التخلي ب الفئة
البلــديات تقريبــا مراكــز صــحية    / الفرعيــة ات واملقاطعــاتاطعــ قيف مجيــع املوتوجــد   -١٦٣

مت ،  يةشمال الـ  ، سومطرة بينجاييف  و. مالئمة لكبار السن   خدمة   تشتمل على  يةوعيادات جمتمع 
ويوجــد يف تولونــغ . “املــسننيمركــز ”حلمايــة كبــار الــسن، يطلــق عليــه  منــوذج خمتلــفوضــع 

ــأغ ــشرقية، خدمــ غون ــة لكبــ ل ة، جــاوة ال ــة املرتلي ــسنلرعاي ــال يوجــد كــثري مــن  و. ار ال ربامج ال
انفتـاح احلكومـة   إىل وال بـد مـن اإلشـارة     .  للمعـوقني  املنظـور اجلنـساين   تراعـي   اليت  واإلجنازات  

 املعـوقني،   النـشطاء  أنـشأ أحـد    ،ىف سولو، على سبيل املثال    و. تقدمال بوصفه بعض قني  وجتاه املع 
قني ولمعـ لأن تكـون    بـ  من خالهلـا     ، وطالب ١٩٩٩يف عام   تالينتا  مؤسسة  ،   نوغروهو هو سابتو 

ونتيجـة لـذلك،    . )الـصحي االجتمـاعي احلكـومي     ( آسـكيس    تـأمني علـى   قدرة على احلصول    ال
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ــ ــأمنيُم ــددهم نح الت ــام و. شخــصا ٣٤  ملعــوقني ع ــوقني  ٢٠٠٥يف ع املتمــتعني ، زاد عــدد املع
وهــو،  نوغرســابتوقيــادة وب.  يومنــا هــذاإىل مــستمر وهــو شخــصا، ١٤٠التغطيــة التأمينيــة إىل ب

لمـساواة يف    احمللـي ل    ملـشروع القـانون    اقني نـصا أكادمييـ    وملعـ ااحتاد سوراكارتا ملؤسسات    اقترح  
القـانون  ، أقـر برملـان سـوراكارتا اإلقليمـي          ٢٠٠٨يف هنايـة عـام       و .احلقوق األساسية للمعـوقني   

ويف . ملعــوقني يف ســوراكارتاانص علــى حقــوق ومــسؤوليات  يــي ذ الــاحمللــي ملــساواة املعــوقني 
ــه ال ــت ذات ــوق ــن  ٣٥ ى، تلق ــراء يف  م ــوقني الفق ــار املع ــة جين ــة يف منطق ــراغن الفرعي ــاوة س ، ج

 األمــوال املخصــصة مــن فــائض وحــدة إدارة  وبعــضالوســطى، اثــنني مــن املــاعز لكــل منــهم،   
، ٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاينيف و. حــاكم املقاطعــة الفرعيــةتــربع مــن ب واســتكملت، ةنــشطاأل

املعــوقني يف سـبع قــرى يف منطقــة  شخــصا مـن   ١٧٦احمللـي   االجتماعيــة ةسـجل مكتــب اخلدمـ  
  . الفرعيةجينار

  
  التحديات واملبادرات األخرى    

ــومــن الفئــات الــيت   -١٦٤ ــة   ت غاب ــة عــن اهتمــام احلكومــة اجملتمعــات احمللي ــفاملنتمي  / لطوائ
ووقـع اآلثـار الـيت ينطـوي عليهـا ذلـك أقـسى مـا يكـون علـى                    معتقدات ال تعترف هبـا الدولـة،        

 الفئــة أعــضاء هــذه علــى الــزواج، وحماولــة احلــصول علــى رخــصة الــزواج، جيــب فلــدى. ةاملــرأ
 علـى رخـصة زواج مـن شـأهنا أن     واصلحيـ رمسيا، وإال فلـن  هبا  عترف  مل الديانات ا  إحدىاختيار  

ثـار ضـارة،   هلـا آ هذه القاعدة متييزية و و. مطفاهلتزيد من تعقيد احلصول على شهادات ميالد أل       
ــسي وخاصــة ألن اجملتمــع  ــق وصــمة  ي اإلندوني ــى عل ــساء الا شــديدة عل ــوايتلن ــل ــات، ن هل  عالق

أكثر مـن ذلـك عنـدما     و بلوخصوصا عندما خيتارون العيش معا، خارج إطار الزواج الرمسي،          
ــة لــتمكني املــرأة  ذه املــسألة، تعمــل هلــ وللتــصدي. هــذه العالقــات أطفــاال تنجــب  وزارة الدول

 قـانون األسـرة بالتعـاون مـع وزارة          تـشمل وطنيـة   حاليـا علـى وضـع اسـتراتيجية         ومحاية الطفـل    
  .الداخلية
 مثـة و.  اإلنـاث  ات للنساء والرياضـي   ا خاص ا السياسات املتعلقة بالرياضة اهتمام    تولِمل  و  -١٦٥

 يف بنــود قــانون الرياضــة أن لالعبــات احتياجــات خاصــة، مــن املــدرب   بــأن يــدرجاقتراحــات 
ال يـزال هنـاك تفـاوت يف    و.  التحرش اجلنسيت الرياضية واحلماية مناأمن الساحإىل اخلاص،  
ــره اال األمــر الــذي تــساق  يف املــسابقات الرياضــية،  الــيت متــنح اجلــوائز  الفــات يف عــدد  تخلتربي

  .املبارياتيف موعات اجمل
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  ١٤املادة     
  املرأة الريفية والفقر    
  احلالة الواقعية    

ريف اأكثـر التعـ   و. مـا بينـها   فيخـتالف   اال نطاق   دالالت يتسع “املرأة الريفية ”صطلح  مل  -١٦٦
أو القطــاع الزراعــي، مبــا يف ذلــك النــساء العــامالت يف /شــيوعا هــو املــرأة يف املنــاطق الريفيــة و

تربيــة املاشــية وصــيد األمســاك، يف املنــاطق الــساحلية واملنــاطق النائيــة، واجملتمعــات التقليديــة         
املرأة يف اجملتمعـات    مسألة  ضا   أي تناقش هنا لمناقشة، س ل تيسريا،  األساسعلى هذا   و. تاريوالفق

  .)العمل  بشأن١١تعلقة باالجتار واملادة  امل٦باإلضافة إىل مناقشة املادة (احلضرية الفقرية 
حممـي   لـيس لـديهم مـصدر        يوجد أشخاص ا زال   م إىل أنه    ٢٠٠٧  العام تشري بيانات و  -١٦٧

نـاطق احلـضرية    وهـذا صـحيح بالنـسبة للنـساء يف امل         . صـرف صـحي سـليم      وأكهرباء   وأللمياه  
 يف املائـة مـن      ١٨,٥١  ذلـك أن نـسبة     .وأكثر من ذلك بكثري بالنسبة للنساء يف املنـاطق الريفيـة          

،  تينغـارا الـشرقية    نوسـا وكولو،  غياه الشرب، خصوصا يف بن    حممية مل  مصادر   ميلكونالسكان ال   
 يف بعـض املنـاطق مـن صـعوبات          عـاين وت.  أخـرى  وعـدة منـاطق   ، وبـابوا،    ىوسـط  ال كاليمانتانو

ــالكهربــاء، و ــاء ت ــة   ستخدم الكهرب ــاء الدول ، زيــتمــصابيح الو، مــن مــصدر غــري شــركة كهرب
، وكاليمانتـان   يـة غرب ال هـي تتركـز يف منـاطق معينـة مـن سـومطرة وكاليمانتـان              و. إىل ذلـك   وما

 مـصابيح   يف املائـة مـن الـسكان       ٢٧  يـستخدم  يف بعض املقاطعـات يف سوالويـسي،      و. الوسطى
ارا غـ نوسـا تين يف  يف املائة يف بابوا، و ٢٤ و،  يف املائة  ٢٣إىل  نسبتهم  يف مالوكو تصل    و،  الزيت

ــشرقية تــصل   ــسبتهم ال ــة ٦٠إىل ن ــا   ٢٣ وال توجــد لــدى . يف املائ ــسكان تقريب ــة مــن ال  يف املائ
 ونستخدميـ  مخدمات صرف صحي مالئمة، مبا يف ذلك املرافق العامـة، األمـر الـذي يعـين أهنـ        

لـديهم  الـذين  شـخاص  األ أدىن نـسبة مـن     الـيت توجـد فيهـا      قاطعاتوامل. الفناء اخللفي أو األهنار   
، تليهـا   ) يف املائـة فقـط     ٢٩,٦١(ورونتـالو   غ  هي مرافق الصرف الصحي الشخصية اخلاصة هبم     

يف نوســـا و).  يف املائـــة٣٩,٩٣ (يةشمال الـــومـــالوكو)  يف املائـــة٣٥,٦٠(نوســـاتنغارا الغربيـــة 
 محفـرة يف األرض للـتخلص النـهائي مـن نفايـاهت            لإىل عمـ  معظـم النـاس     يلجـأ   تينغارا الشرقية،   

من حيث املساعدة الـوالدة،     أما  ).  يف املائة  ٤٦,٣٩ (غيف المبون كذلك  ، و ) يف املائة  ٤٨,٢٠(
ــساء املــساعدة مــن قِ  ٣٠,٢٧ تلقــت حــوايل  ٢٠٠٧فــي عــام  ف ــة مــن الن  بــل املعــاجلني،  يف املائ

معظـم النـساء    الـيت مـا زالـت       ات  اطعـ قاملو. مـن أفـراد األسـرة     املساعدة   يف املائة    ٢,٦٩ وتلقت
مـالوكو،  و،  يةشمال الـ  مـالوكو هـي   )  يف املائـة   ٥٠أكثـر مـن     ( من املعاجلني    ةساعدفيها تتلقني امل  

الـيت تـتم    خـرى   األناطق  ومن امل . يسجنوب شرق سوالوي  وورونتالو،  وغوسوالويسى الغربية،   
  .ربية األسر واألفراد اآلخرين بابوا وبابوا الغةساعدمب فيها الوالدة
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 النـساء   ال متر هبـا   وتواجه املرأة يف املناطق الريفية، ال سيما يف املناطق النائية، صعوبات              -١٦٨
 بلــد زراعــي يعــيش غالبيــة هــي أن إندونيــسيا مــن ناحيــة، نــا،املفارقــة هو. يف املنــاطق احلــضرية

رر الـذي  جعـل االسـتغالل والـض   ، فقد املناخوجهة نظر تغري    من  أما  . على الزراعة فيه  السكان  
 ونصبحويـ  بـل ن إىل املدن الكـربى،  والقرويويهاجر . يلحق بالبيئة الزراعة أقل جاذبية للشعب 

 صــناع القــرار االهتمــام الكــايف لقطــاع الزراعــة   يــولِ مهــاجرين يف بلــدان أخــرى، ومل  عمــاال
 فـسبل . أخـرى قطاعـات   ب اهتمـامهم واملناطق الريفية واجملتمعات األصـلية واملنـاطق النائيـة قـدر            

وأصـبح احلـصول   .  تـسوء  للزراعة تتقلص وحالة التربة   املخصصة  األرض  و. حمدودة جدا الرزق  
 ىيـصعب احلـصول علـ     وكـذلك   . على املياه النظيفة ووقود الطهي مهمـة شـاقة بالنـسبة للمـرأة            

العمل اجلاد لتلبية االحتياجات األساسـية مـن         أن   لقلقمدعاة ل ما هو أكثر    و. اخلدمات الصحية 
 كـثريا مـا يتـهمون       إذ واملرأة فعال على خالف مع جهـاز الدولـة،           يةالسكانلفئات  يضع ا الغذاء  

ــة، وســرقة أو زراعــة أرض ليــست هلــم  ب ــة ومــن. اإلضــرار بالبيئ فقــدان لقــد أحلــق : ذلــك أمثل
 بـاألمن الغـذائي   رضرالـ ، ئـه لـشعب ودوا الغـذاء  ا مـصدر   عقـود  كانت على مدى    يتالغابات، ال 

اراي، نوسـا   غـ يف مان  و .ارا الـشرقية  غـ  يف مولـو، نوسـا تين      تهمجملتمعات السكان األصليني وصـح    
وبـصرف النظـر    . قليم بني مزارعي النب وحكومة اإل     يضاراأل نشب نزاع على  ارا الشرقية،   غتين

إىل اعتقــال ســبعة مــن   أيــضا  أدى هــذا الــصراع  ،ةيعيــش املالنــاسأرزاق عــن ســرقة مــصدر   
رع اأراضـي مـز  ميكـن للـسكان أن يزرعـوا         ال هوتزعم احلكومـة أنـ    . املزارعني، منهم أربع نساء   

البطاطـا احللـوة والكـسافا    السـتخراج  وألقي القبض عليهم عندما كـانوا حيفـرون        . ةسابقالالنب  
يف اللـوايت تعملـن     النـساء    ال تتمتـع  ويف حـاالت أخـرى،      . سرقة من الغابـة   ال ب وا واهتم طعاما هلم 
ــزارع   نعرضــتت أجــور منخفــضة و نهلــوتــدفع .  الشخــصيةنسالمتهلــ ونعملــهلحلمايــة باامل

شركات الرجــال الــتوظــف فيف مــزارع زيــت النخيــل يف كاليمانتــان،  أمــا . للتحــرش اجلنــسي
بإهـدار  ، بعد احلصول على رواتبـهم،  قوموايعلى أن    العادة   جرت، و  عمال مالحظيك نياحمللي

  . ضغوطا جديدة على النساء احمللياتوجِدقامرة والسكر، مما ييف املاملال 
  

  التالتدخ    
لقيـــاس الفقـــر، يطبـــق اجلهـــاز املركـــزي لإلحـــصاء مفهـــوم قـــدرة الفـــرد علـــى تلبيـــة     -١٦٩

ــية  ــر إىلوُي. االحتياجــات األساس ــر نظ ــاره عجــزا  الفق ــصاديباعتب ــن اقت ــة االحتياجــات  ا ع  تلبي
خـط الفقـر مـن    ويتـألف  . مـن جممـوع النفقـات   ذلـك  يقـاس  والغذائية األساسية وغري الغذائيـة،   

نفقـات  يف  ئيقـر الغـذا  الفخـط  ويتمثـل  .  وخط الفقر غري الغذائي  ئيلغذاخط الفقر ا  : عنصرين
 للفـرد   من السعرات احلرارية   ٢ ١٠٠ ما يعادل    وهو الغذائية   اتاجتيحالمن ا احلد األدىن   تلبية  

املـسكن  مـن   حاجـة   لهـو احلـد األدىن ل     فخـط الفقـر غـري الغـذائي         أمـا   . الواحد يف اليـوم الواحـد     
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تلـف القيـاس الفعلـي      خي أنميكـن   و. االحتياجات األساسية األخـرى   وامللبس والتعليم والصحة و   
 مـساحة  تقـل  مـرتل  يفقـرية هـ  املعيـشية ال ألسرة امعايري و. خرىألخرى ومن منطقة    ألمن سنة   

 اخليـزران أو اخلـشب الـرخيص        وأرضيته ترابيـة أو مـن      للشخص الواحد،    ٢م ٨ عن األرض فيه 
اجلص؛ مكـسوة بـ   شب مـنخفض اجلـودة أو غـري         اخلـ  ونبات الرومبيا أ   وجدرانه من واخليزران،  

 الكهربـاء،  يفتقـر إىل  مـع األسـر األخـرى، و      يـشترك فيـه   /لـصرف الـصحي   ل مرفق   وخيلو من أي  
 اللحـوم  ه مـن اسـتهالك و احلطب والفحم والكريوسـني،      هوقودو من مصادر غري حممية؛      هومياه

جمموعـة  فيـه سـوى   وال تـشترى   مرة واحدة فقـط يف األسـبوع،        يقتصر على   واأللبان والدجاج   
عـن   ويعجـز مرة أو مرتني يف اليوم،  على  األكل  ويقتصر  واحدة من املالبس اجلديدة يف السنة؛       

 هكتـار مـن   ٠,٥لـك رب األسـرة أقـل مـن     تمي و . العـالج الـصحي يف العيـادات اجملتمعيـة         تكلفة
عمـل  أي يف عامـل مزرعـة، أو      أو  عامـل بنـاء،     أو  ،  اصـياد أو  ،  يعمل بالزراعة األرض أو أقل، و   

 علــى تعلــيمرب األســرة ومل حيــصل روبيــة شــهريا؛  ٦٦٠ ٠٠٠.  أقــل مــن منــهآخــر يكــسب
 ميكـن بيعهـا     بنـود  أو   أي مـدخرات   وليست له  بعض التعليم االبتدائي؛     أو يقتصر على   يمدرس

 وأ ةاملاشــي وأدراجــة ناريــة  وأد أدىن، مثــل الــذهب حبــروبيــة  ٥٠٠ ٠٠٠ قيمــة لقــاءبــسهولة 
 ت هـذه املعـايري، كانـ      وباسـتخدام . الـسلع الرأمساليـة   غري ذلك من     وأ ،القوارب ذات احملركات  

غـري  .  يف اإلقلـيم   ن احلـد األدىن لألجـور     عـ  بكـثري    هادخلـ ويقل   حقا،   املعيشية تعّد فقرية  األسرة  
 املعـايري املـذكورة   كـثريون قـد يتجـاوز ال  ف. كن دائمـا جامـدة  تمل  خاصية الفقر يف إندونيسيا   أن  

 للفقـــر نيعرضـــيكونـــون م حـــول خـــط الفقـــر، أو بالكـــاد مخلـــهدقـــد حيـــوم أعـــاله، ولكـــن 
  .عامة بصفة
ــاطق احلــضرية    ســجلو  -١٧٠  اجلهــاز املركــزي لإلحــصاء أن الــسكان الفقــراء، ســواء يف املن

 يف املائـة  ٣٠، وحـوايل  ٢٠٠٧ يف املائة يف ٣٢أكثر من ( يف مالوكو وبابوا ونتركزيوالريفية،  
 و أكثـر مـن   ٢٠٠٧ يف املائـة يف  ٢١مـا يقـرب مـن    (را  اغـ يف بايل ونوسا تين   و،  )٢٠٠٨يف عام   

ــام  ١٩ ــة يف ع ــسيا، ويف شــرق )٢٠٠٨ يف املائ ، ٢٠٠٧ يف املائــة تقريبــا يف عــام   ١٩ (إندوني
املــسح فريــق أجراهــا ىل حــسابات أكثــر دقــة اســتنادا إو). ٢٠٠٨ يف املائــة يف ١٧وأكثــر مــن 

كانــت املنــاطق الفقــرية ، ٢٠٠٧مــارس /آذار يف) سوســيناس(االقتــصادي االجتمــاعي الــوطين 
ــة : علــى النحــو التــايل )  يف املائــة٢٠عــن  هبــا الفقــراءنــسبة قــل ت ال( ــابوا الغربي  يف ٣٩,٣١(ب

، ) يف املائـة   ٢٧,٣٥(ورونتالو  غ،  ) يف املائة  ٣١,١٤(، مالوكو   ) يف املائة  ٤٠,٧٨(، بابوا   )املائة
ــسي    ــوب شــرق سوالوي ــة٢١,٣٣(جن ــسي الوســطى  ) يف املائ ــة٢٢,٤٢(، سوالوي ، ) يف املائ

ــة ، ) يف املائــة٢٧,٥١(الــشرقية ارا غــنوســا تين ، جــاوة ) يف املائــة٢٤,٩٩ (نوســا تينغــارا الغربي
، ) يف املائـــة٢٢,١٣(كولـــو غ، بن) يف املائـــة٢٢,١٩ (غ، المبونـــ) يف املائـــة٢٠,٤٣(الوســـطى 

  ). يف املائة٢٦,٦٥(تشيه دار السالم آروى غونان



CEDAW/C/IDN/6-7  
 

11-20282 71 
 

 يف االسـتراتيجية  تسـتخدم اصغر وحدة ملنطقة متخلفـة    أهي   ت املقاطعة الفرعية  وكان  -١٧١
ت  علـى حـسابات اسـتخدم      بنـاء  ا هـذ  وحتـدد . لمنـاطق املتخلفـة   لالوطنية لتنمية املـسار الـسريع       

ة، والقـدرة   ساسـي األياكـل   املوارد البشرية، واهل  و،  سكاناقتصاد ال :  ستة معايري أساسية هي    فيها
يف الفرعيـة   واملقاطعـات   ه؛   اإلقليم وخصائص  وصول إىل السهولة  ، و )الفجوة املالية (املالية احمللية   

واســتنادا إىل . اتاعــرتالكـوارث واملنــاطق املعرضـة لل  منــاطق املنـاطق احلدوديــة واجلـزر النائيــة و  
مقاطعـة   ١٩٩، صـنفت    ٢٠٠٦، يف عـام     للمنـاطق املتخلفـة   لتنميـة   امـن وزارة    مستمدة  بيانات  
 ويف عــام علــى أهنــا متخلفــة منــوا؛ ،  الفرعيــةت يف املائــة مــن مجيــع املقاطعــا ٤٥,٢، أي فرعيــة
الـيت فيهـا    وكانـت املقاطعـات     .  يف املائـة   ٤٢,٨ىل  إ هذا الرقم اخنفاضـا طفيفـا     ، اخنفض   ٢٠٠٧

  .ارا الشرقيةغ وبابوا ونوسا تينيةغربالي س سوالوي منوا هيأكرب نسبة مئوية من املناطق املتخلفة
دعم ســامهت يف متكــني املــرأة يف املنــاطق  للــبــرامج يف  وزارة األشــغال العامــة وبــدأت  -١٧٢ 

 البيئيـة، مثـل الـصرف وحتـسني البيئـة وتـوفري             اهلياكل األساسـية  الريفية من خالل تطوير وإدارة      
تنميـة   الريفيـة، وبرنـامج      اهلياكل األساسية  الربامج برنامج تطوير     من هذه و. مياه الشرب العامة  
يـاه  ملاجملتمعـي   التـوفري   ، وبرنـامج    يف األقـاليم  صادية  االقتـ و والتنمية االجتماعية    اهلياكل األساسية 

وقد مت تنسيق مجيـع هـذه الـربامج علـى املـستوى الـوطين منـذ عـام                   . الشرب والصرف الصحي  
لرعايـة  اوزارة تنـسيق    املـستقل التـابع لـ     تمكني اجملتمـع احمللـي      لـ  يف إطار الربنامج الـوطين       ٢٠٠٧
وهذا يتسق مـع اإلطـار      . ٢٠١٥ألقل حىت عام    ي كان من املقرر أن يستمر على ا       ذ ال ،الشعبية

املرسـوم الـصادر   ب للربنـامج  املبـادئ التوجيهيـة    وحـددت .الزمين لتلبية األهداف اإلمنائية لأللفية 
مـن خـالل    و. KEP/MENKO/KESRA/VII/2007/25عن الـوزير املنـسق للرعايـة الـشعبية رقـم            

 يف أعـضاء    ن، وأصـبح  ة احملليـ  اتتمعـ  لتمكني اجمل  اتالنساء كميسر بعض  هذه الربامج، مت تعيني     
ومـن بــني  . املرنـة قريـة  ال أو مؤسـسات  اجملتمعيـة بـادرة  املمنظمـات اجملتمـع احمللـي أو مؤسـسات     

 فهـم متكـني     علـى دودة  احملـ  هذا الربنـامج قـدرة األجهـزة احملليـة           إعداد يف   اليت صودفت عقبات  ال
  .ت املؤهالامليّسرات اإلناثعدد ة لقاملرأة، و
ــا(ع األشــغال العامــة  يف قطــاو  -١٧٣ ــاكابيت ــ، ) كاري ــاء ٢٠٠٨ يف عــام اإلجنــازات تمشل  بن

 مليون شخص يف املنـاطق احلـضرية والريفيـة، وإدارة الـصرف       ١١ من أجل ياه الشرب   ملمرافق  
نتاجية مـن امليـاه الـصاحلة    البلديات، وتوسيع الطاقة اإل/ الفرعية املقاطعاتمن   ٢٧٦الصحي يف   
فـق امليـاه الـصاحلة للـشرب يف         ارمبملنـاطق املعرضـة للميـاه       انية ودعـم     لترا يف الثا   ١٥للشرب إىل   

ــصحي يف     ٥ ٢٠٠ ــصرف ال ــوير أنظمــة ال ــا، وتط ــة مقاطعــ٢٧٦ موقع ــوير، وة فرعي  نظــم تط
الــتخلص مــن علــى  الكــبرية و التحفيــز ندويف املــالــتخلص مــن النفايــات اإلقليميــة واحلــضرية  

 قــعا مو٣٠٦فــق الــصرف يف ا تطــوير مرلــى عفــزواحل؛ ةدن املتوســطمــن املــ ١٧٣النفايــات يف 
ت احلكومة أيـضا املرافـق      أقاموقد  . الشوارع يف املدن واملناطق االستراتيجية    بربك  ال للتحكم يف 
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يف ) الـسوق و يـة القروطـة   ي بـني احمل   ور احملـ  الطريـق  (ملعادلـة الزحـف احلـضري     األساسية للقـرى    
من خـالل مـشروع تـوفري       (ي   مقاطعة وتوفري مياه الشرب والصرف الصح      ٣١ موقعا يف    ٢٣٨

ويتمثـل الغـرض   ). بامـسيماس (مياه الشرب والصرف الصحي للمجتمعـات املنخفـضة الـدخل           
ــك يف  ــن ذل ــهوض م ــع   الن ــات متت ــرية   بإمكاني ــضواحي الفق ــة وال ــاطق الريفي ــق حمــسنة،  املن  مبراف

ــى   ــق       وحــصوهلا عل ــصحية مــن أجــل حتقي ــاة ال ــز احلي ــصحي، وتعزي ــصرف ال ــشرب وال ــاه ال مي
 اختـاذ   عـن طريـق    ، وذلـك  ميـاه الـشرب والـصرف الـصحي       قطـاع   إلمنائية لأللفيـة يف     األهداف ا 

ــساين و    ــور اجلن ــيم املنظ ــدابري لتعم ــذت    يفتوســعالت ــيت نف ــة، ال ــهج اجملتمعي  مقاطعــة ١٥يف   الن
  .القرى/احمللياتمن  ١ ٦٥٠  والبلديات/ الفرعيةاملقاطعاتمن  ١١٠ و

 الراميـة لتحقيـق مـصاحل     عـددا مـن الـربامج       ملساعدة األسـر الفقـرية، نفـذت احلكومـة          و  -١٧٤
. “أصحاب املصلحة وأصـحاب التمويـل     ”مع بني   بطريقة اجل زيادة األموال   خالل   من   الشعب

تمكني اجملتمع احمللي مـن خـالل    لتقدمي املساعدة املباشرة، و   على برامج ل  ملت هذه الربامج    تشاو
والــصغرية ملــشاريع املتناهيــة الــصغر اتنميــة ، واملــستقلتمكني اجملتمــع احمللــي لــالربنــامج الــوطين 

تنفيــذ هــذه  وتتــوىل.  ضــماناتيف وجــود تــوفري االئتمــان عــن طريــقاملتوســطة والتعاونيــات و
ــدة إدارات   ــا ع ــشاريع حالي ــة، امل ــها حكومي ــرأة و  من ــتمكني امل ــة ل ــوطين   وزارة الدول ــس ال اجملل
التعاونيـة واملتناهيـة   برنـامج متكـني املؤسـسات    ومتثـل اهلـدف مـن    . للتنسيق بشأن تنظيم األسـرة   

 مخـسة   يف ٢٠٠٩-٢٠٠٤  للفتـرة  الصغر والصغرية واملتوسطة يف خطة التنمية املتوسطة األجـل        
تنميـة    وبرنـامج  ،امج تطوير نظام دعم املشاريع    ن بيئة عمل مواتية، وبر    هي إجياد برامج رئيسية،   

حتـسني  برنـامج   غر، و برنـامج متكـني املـشاريع املتناهيـة الـص         و ميـزة تنافـسية،      وإكـساهبا املشاريع  
تـشجيع اإلبـداع يف جمـال     وزارة التجـارة أيـضا علـى         وعملـت .  التعاونيـة  ات املؤسـس  اجلودة يف 

ثقافيـة  القيمـة   ال على سبيل املثال، تنويع األطعمة املختلفة لرفـع          ،ومشل هذا  .االقتصاد والصناعة 
ــادرة دعــو   . واألمــن الغــذائي  ــع اإلةوكــان اهلــدف مــن هــذه املب ــسيني ل مجي لمــشاركة يف ندوني

زيـادة القـدرة التنافـسية علـى الـصعيدين احمللـي            مـن أجـل     املشاريع من خالل االبتكار الغذائي،      
مــن  األمــوال التعاونيــة وزارة الدولــة لــتمكني املــرأة ومحايــة الطفــلوتتــيح . التــصديرألغــراض و

 هـو  و . حمافظـة  ١٥ إىل   سـبق توسـيع نطاقـه     الـذي   )  األسرة على رأس املرأة  (بيكا  خالل برنامج   
هنـاك العديـد    و. هن أسـر  اللـوايت ترأسـن   لتمكني االقتصادي وإنتاجية النـساء      لالربنامج الرئيسي   

كانـت  كما  .  يف األقاليم  املرأةمن الربامج احلكومية لتمكني اجملتمع اليت أثرت إجيابيا على حياة           
زمـام  ب) ىقـر رؤسـاء ال  علـى سـبيل املثـال        (قادهتا أخذ ة حملي اتهناك أيضا حاالت كثرية جملتمع    

 برنــامج تنميــةأموال مــن بــ االســتعانة مبختلــف الوســائل، مبــا يف ذلــك ماملبــادرة لتعزيــز منــاطقه
  . عرض ملنجزاهتا التايلالفرعيف سريد ، والفرعيةطق ااملن
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العديـد مـن التـدابري    ب قـد اضـطلعت  وكانت وزارة الدولة لتمكني املرأة ومحايـة الطفـل           -١٧٥
قوقهــا االقتــصادية مــع التركيــز علــى اجلهــود الراميــة إىل لتحــسني فــرص حــصول املــرأة علــى ح

التنـسيق مـع املؤسـسات ذات الـصلة مـن خـالل منتـدى النـهوض                 ب ، وذلـك  القضاء علـى الفقـر    
 من املؤسسات ذات الـصلة فـضال        كثريويتألف هذا املنتدى من ال    . لمرأةلاإلنتاجية االقتصادية   ب

الــدور ب اتاهتمــام القطاعــزيــادة ) أ: (ي مــا يلــهآثــارومــن . عــن عــدد مــن املنظمــات النــسائية 
 ؛ إشــراك املــرأة دائمــا يف أنــشطتهاوذلــك بطــرق منــهاط للمــرأة يف األنــشطة االقتــصادية، يالنـش 

ترمجة للسياسة الـيت وضـعتها   هو  و) برميا ديسا( ةمنوذج املرأة االندونيسية املستقلة التقدمي    ) ب(
لمـرأة والـيت   لاإلنتاجية االقتـصادية  بالنهوض  من أجل   وزارة الدولة لتمكني املرأة ومحاية الطفل       

ــل وزارة الزراعــة     ــصلة، مث ــا اخلــاص برناجميف اعتمــدهتا خمتلــف القطاعــات ذات ال األعمــال ب ه
ــة،    الفتــرةيف و.متكــني املــرأة يف منــاطق التــهجري بالعمــل علــى وزارة العمــل واهلجــرة والزراعي
منــاطق منطقــة مــن  ٢٩١رة يف رعايــة األســعمليــة متكــني  هــذا الربنــامج أدار ٢٠٠٨-٢٠٠٧

 ٥تـصل إىل    و مقاطعة من خالل توفري األموال الالزمـة لتحـسني دخـل األسـرة               ٢٥التهجري يف   
منتـدى  الـدمج بـني     درك أمهيـة    تـ  احلكومـات يف األقـاليم       بدأت) ج (؛ منطقة لكلماليني روبية   

، منـاطق الغابـات    الربنـامج التـشاركي إلدارة       منتـديات ولمـرأة   لاإلنتاجيـة االقتـصادية     بالنهوض  
 مــن كــثريد منــوذج قريــة برميــا يف ا اعتمــىوجــر.  يف التنــسيق مــع اخلــدمات يف األقــاليمتوبــدأ
تـسهيالت  ب اضـطلعت ريـاو، الـيت     و،  ىوسـط  ال ، وكاليمانتان يةغرب ال ات، مثل كاليمانتان  قاطعامل

 وزارة الدولـــةوقـــدمت ) د. (البلـــديات/الفرعيـــة يف مجيـــع املقاطعـــات لتطبيـــق هـــذا النمـــوذج
الــيت تــديرها املــرأة يف إطــار للتعاونيــات  التمويــل جمموعــاتللتعاونيــات واملــشروعات الــصغرية 

دوالر  ١١ ٠٠٠( مليــون روبيــة ١٠٠ املتجــدد مبقــدار االئتمــان أتــاحي ذ الــبريكاســابرنــامج 
  .ة تعاوني١٩٧  منكلل) أمريكي
 بـالقرب   قمـن  ت يتلوا ال ات املهمش نساءتيسري لل ال قد اضطلعت ببعض  وكانت احلكومة     -١٧٦

 جنبـا إىل    النـسائية موعـات   اجملعمـل   وت. من الغابـات احملميـة أو غابـات اإلنتـاج، ولـيس املـزارع             
بحـث عـن   ال حتسني مصادر الدخل باستخدام املوارد البيئية، مثـل  على الغابات  دوائرجنب مع   
الـساحلية مـن    تيسر متكني املرأة يف املنـاطق       و.  وزراعتها  الليمون أو غريها من النباتات     حشيشة
يف منــاطق و. د األمســاك واخلــدمات البحريــة مــن خــالل برنــامج زراعــة العــشب البحــريئمــصا

. زراعـة غابـات املنغـروف     باحلفظ، قامت دائرة الغابات من خالل وكالة احملافظة على الغابات           
ينغـارا  نوسـا ت  و مثل بـابوا وبـابوا الغربيـة ومـالوكو           ، الفقر اليت كان ينتشر فيها   يف احملافظات   أما  

 غـري مباشـر، مثـل برنـامج املـسار           طريـق كانت هناك برامج عامـة تركـز علـى املـرأة ب           فالشرقية،  
  .اهلياكل األساسيةتطوير لالسريع 
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  اإلجنازات    
 تـوفر   )PLN(، كانت شركة كهرباء الدولة أو       ٢٠٠٩ النصف األول من عام      وحبلول  -١٧٧

 يف املائــة املتبقيــة تتمتــع بعــد    ٣٥ الـــمل تكــن و.  يف املائــة مــن الــسكان  ٦٥ لنــسبةالكهربــاء 
الطاقـة احلراريـة     وأطاقـة الريـاح     أو  الـشالالت   ك مصادر جديـدة للطاقـة،       والُتِمست. الكهرباء
 دعــت التعاونيــات للمــساعدة يف وكانــت شــركة الكهربــاء قــد . عزلــةنملنــاطق املا ، يفاألرضــية

عزلـة  نيف املنـاطق امل   و. لى سـبيل املثـال    الغاز احليوي، ع  من  توليد الكهرباء    ب توفري الطاقة املستقلة  
ــشرقية مــن  ــارا ال ــة الشمــسية  ت، اســتخدمنوســا تينغ ــيت تعمــل    الطاق ــصابيح ال يف اإلضــاءة بامل

للـسكان أن   ميكـن   و. الطاقـة مـن كفـاءة      جـدا    علـى قـدر كـبري      وهي الباعثة للضوء  اتالصمامب
، ٢٠٠٧منـذ عـام     و.  واط ٥٠٠ مل تتجـاوز   إن، و  مـن الـشركة    دعمبلطاقة  ل إمكانات   يلتمسوا

ــ وزارة األشــغال العامــة مــن خــالل برنــامج الربنــامج الــوطين   اضــطلعت تمكني اجملتمــع احمللــي ل
 املـرأة   تـشارك فيـه   تمكني اجملتمعـات احملليـة      لـ ربنامج  ب،   بالريف يف قطاع األشغال العامة   املستقل  
 يف  قريـة  ٢ ٨٩٠ ة فرعيـة و   قاطعـ  م ١٨٤ مقاطعة، و    ٢٩ عدد متزايد من القرى يف       قيالريفية  

 ٧ ٠٦٧ مقاطعـة و     ٢٩، ويف   ٢٠٠٨  عـام   يف يـة  قر ٣ ٠٥٠  و ةمقاطعـ  ٢٩ويف  ،  ٢٠٠٧عام  
  .٢٠٠٩  عامقرية يف
  من خالل توزيـع األراضـي علـى        ٢٠٠٧ربنامج اإلصالح الزراعي منذ عام      ُيضطلع ب و  -١٧٨

علـى  حتويل الغابات أو األراضـي األخـرى        من  راضي  األ  هذه تواستمد.  مراحل السكان على 
ا  ضـمان الـسكان أراضـي  اعتمـاد  وسـاعدت احلكومـة يف   . قانونا ملصلحة الـشعب   به  سمح  ي حنو

 قطعـة أرض جمانـا، ويف   ٤١٠ ٣٦٢ اعتمـاد ، جرى ٢٠٠٥يف عام   و. قانوينال ها وضع لوضوح
يـساوي  ملـن   ( مـن التكلفـة      اوتتحمل احلكومـة جـزء    .  قطعة ٥٩١ ٠٠٠ اعتِمدت،  ٢٠٠٦عام  
مبـادرة  ( اجملتمـع    إىل، وتعود ملكية األرض     ) يف األقاليم  جورن احلد األدىن لأل   عقل  ي أو   همدخل

 ٤٥٠ ٠٠٠  هـي  ٢ م ١٠٠٠-٤٠٠لمساحة من   وكانت التكلفة املقدرة ل   ). االعتماد اجلماعي 
أيـضا  جـرى   و. د أقـصى  حبـ  سـتة أشـهر      االعتمـاد استكمال عمليـة    على أال تتجاوز فترة      ،روبية
األسـرة، وتـسهيل    مـشاريع   ائتمـان   : ريـق  عـن ط    والتكنولوجيـا املالئمـة     الزراعـي   االئتمـان  توفري

، علـى سـبيل املثـال،    اتسم بالفعـل مبراعـاة املنظـور اجلنـساين    ي  ذ ال ،)الزيستان(اإلنتاج الزراعي   
ــة للمــدربني    ــزراعيني الــذين مــن خــالل تــوفري دراجــات ناري ، وتــوفري ات جــرارونبــستخدمال
ــات     ــوفري دراجـ ــرأة، وتـ ــري للمـ ــدات الـ ــغرية معـ ــة صـ ــدربناريـ ــاتات الزر للمـ ــاث اعيـ . اإلنـ

  . معدات لصنع املكرونة أيضا وزارة الزراعة للمرأةاستحدثتو
يتـراوح   شـخاص مببلـغ   الفرعية مساعدات نقدية مباشـرة لأل     برنامج تنمية املناطق    وقدم    -١٧٩
 لكل منطقة فرعية، تبعا حلجم السكان، مع التركيز علـى           روبية  وبليون روبية مليون   ٥٠٠بني  
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لتخطــيط وصــنع القــرار ل ةتــشاركي  يف عمليــةالــسكان شــاركو.  فقــرادشــاجملتمعـات الريفيــة األ 
 كـوارث، مثـل آتـشيه وجـزر نيـاس           اخلارجـة مـن   ملناطق  ويف ا . كيفية استخدام األموال  ب املتعلق

علـى برنـامج    الفرعيـة    برنـامج تنميـة املنـاطق        ملتشـ اياكارتا وكالتني يف جـاوة الوسـطى،        غيوو
 مـن أفقـر القـرى، أو     ٣٤ ١٠٣ امتـد إىل  قـد   كـان   ،  ٢٠٠٦حبلول هنايـة عـام      و. إلعادة التأهيل 

وأدى ذلـك إىل  .  يف املائة من جممـوع القـرى يف إندونيـسيا خـارج املنـاطق املنكوبـة          ٥٤حوايل  
ــن   ــر مـ ــتثمار يف أكثـ ــشاطا ١٩١ ٩١٩االسـ ــية و ل نـ ــق األساسـ ــاء املرافـ ــية  بنـ ــل األساسـ اهلياكـ

ــةاالجتماعيــة واالقتــصادية والتعليم ــي والــصحي تــصميمها ومت  مباشــرة، هــا الــسكانحقتريت اة ال
الـيت الحظهـا    الفوائـد   أبـرز    وكانت. لشعب ا لذاته ومن أج  الشعب  بواسطة   وصيانتهاها  ؤوبنا

 األشـخاص  يف بناء قـراهم، وزيـادة قـدرة          م، ومشاركته طريقة تفكريهم التغيري يف   السكان هي   
 سـبل ة جديـدة وفـتح       أنـشطة اقتـصادي    استحداثومن الفوائد األخرى    . يف العديد من اجملاالت   

  . من قبل إىل األسواق احملليةمل يكن من املمكن جلبها إنتاجية قدراتاحلصول على 
 تتـراوح   ةائـد داخليـ   والفرعية يف العديد من املواقع ع     برنامج تنمية املناطق    أظهر تنفيذ   و  -١٨٠
رافـق الـيت مت     وفورات كبرية يف تكلفة التنمية، وذلـك ألن امل        و يف املائة،    ٦٨ و يف املائة    ٣٩بني  

مـن تكلفـة    توسـط   امل يف يف املائـة     ٥٦ أدىن تكلفـة بنـسبة     تنـهج كانـ   هـذا ال  إنشاؤها باستخدام   
ــ أطــراف أخــرىقيــام  فــرص عمــل الربنــامج نــشاط وفــروباإلضــافة إىل ذلــك، . نفس العمــل ب

 أكثـر   اشـترك فيهـا   ،   األجل  من العمل القصري   تمع مليون يوم عمل جت    ٦٢,٥جديدة تصل إىل    
 مــن غــري مباشــر الربنــامج بطريــق تنفيــذ ومتكــن.  عامــل مــن اجملتمعــات احملليــةنييــ مال٥,٥مــن 

 اسـتدعت تعلم الدميقراطيـة،  لـ  عمليـة  كما اشـتمل علـى  . حتسني أداء احلكومات احمللية والقروية  
املتعلــق ، مبــن فــيهم النــساء، يف التخطــيط وصــنع القــرار سكاناملــشاركة النــشطة مــن جانــب الــ

ــوال ب ــ. تخــصيص األم ــرأة وكان ــد أدتت امل ــشطا يف ق ــ دورا ن شاورات اخلاصــة مبــ داوالت امل
اخلاصـة مبـشاورات    داوالت  املـ  يف املائة من املـشاركني يف        ٦٠ كانت نسبة و. اإلمنائيلتخطيط  ا

 ٧٠ نـسبة   كمـا كانـت    . فقرا  فئات اجملتمع  شدأل تنتمي تنمية املناطق الفرعية    لربنامج التخطيط
وتراوحـت   . من أشد النـاس فقـرا      ملرافق من خالل هذا الربنامج     ا يف املائة من العاملني يف تطوير     

 مـن  املشاركون   متكنو.  يف املائة  ٤٦ و يف املائة    ٣١  بنيمشاركة املرأة يف خمتلف االجتماعات      
ومت تعزيز مـساءلة    .  يف املائة من األموال املخصصة     ١٧إىل  نسبتها   عامة تصل    تربعات اجتذاب

 علـى تنفيـذ الربنـامج مبـشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة                يف اإلشـراف   اجلمهوراحلكومة ودور   
ــصحفيني يف  ــعوال ــيت شــهدت  اتافظــاحمل مجي ــشغيلال ــوال    ه ت ، حبيــث كــان معــدل اخــتالس أم

  .للغاية ا صغريالربنامج
ــاليم يف ت     -١٨١ ــد مــن حكومــات األق ــد جنــح العدي ــقوق ــى مــصاحل   سياســات طبي حتــافظ عل

 مبثابـة حـافز    روبية   الفرعية مليوين  اطعة بوربالينغا مققدمت  ف. الشعب وتراعي املنظور اجلنساين   
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 وطبـق فيهـا  . جتديد املنـازل يف مساعدة لتعبئة األحياء ل متكنت من   الفقرية و املعيشية  لكل األسر   
 ، فــرص العمــلخلــقمــع بــني القــضاء علــى الفقــر، وذي جيغذيــة كثيــف العمالــة، الــبرنــامج األ
. اخنفـاض األسـعار   ممـا ترتـب عليـه        ي مت مجعه  الذ فائض من األرز     بوجود  ذلك وبدأ. والزراعة

 النتفــاع املــرتوع القــشرةع ووخــصص األرز املــصّن.  احملــددةاألســعارب األرزاشــترت احلكومــة ف
كثيـف  البرنامج األغذيـة    تكاليف أنشطة   واستخدم ما تبقى لدفع     . موظفي اخلدمة املدنية احمللية   

 ُسـّدد  يف القريـة، و رافـق ألساسـية املاديـة وامل   بناء اهلياكـل ا   أيضا من ن هذا النشاط    مكّو. العمالة
 صـحة اجملتمـع،     برنامج التأمني بغـرض احلفـاظ علـى        وأدارت بوربالينغا كذلك  . مثنها من األرز  
 املقــرســوراكارتا اآلن وأصــبحت . يقــوم علــى الــدعم متعــدد القطاعــاتلتــأمني لوهــو برنــامج 

. راكـز التـسوق واألسـواق املـصغرة    األكثر مالءمة للباعة املتجولني ألهنا حدت مـن عـدد مـن م         
املكرونــة، والكعــك  ت القــروض امليــسرة للمــشاريع القائمــة علــى املــرتل، مثــل مــصانع  أتيحــو

، اعتمــدت ٢٠٠٥منــذ عــام و. عــدالت فائــدة منخفــضة جــدامبوتربيــة مســك الــسلور وغريهــا، 
 رفمـص مـن خـالل    و. غـرامني ملـساعدة الفقـراء      مـصرف منطقة جيمـرب التعاونيـة مفهـوم        دائرة  

جـراءات  إتـشغيله دون    قامـت ب   احلكومـة علـى املـرابني و       قضت) غاكني مصرف(ألسر الفقرية   ا
التعاونيـات علـى رأس املـال       /وحـصل املـصرف   .  صغرية جدا  واستمرت يف اقتضاء فائدة   معقدة  

ال تتجـاوز   وكانت القروض املتعثرة صغرية جدا      .  اجلماعي تسديدنظام ال ب  املتجدد الئتمانا من
ــصرفكــل ل  أو شخــصنيشخــصا ــد م ــضائه    ق ــدد أع ــغ ع ، وحــىت يف عــضو ٢٠٠-١٢٠يبل

 بانيوسـني الفرعيــة  موســي ت مقاطعـة جتــاوزو. للغايـة جيــدة هبـا   مل تكـن الرقابــة  الــيتاملـصارف  
ابتداء من عـام    و.  يف املائة من ميزانيتها للتعليم     ٢٠ها ما يزيد على     تخصيصبالشرط الدستوري   

التعليم االبتدائي واملتوسط يف املـدارس العامـة،        بدءا ب  التعليم اجملاين على مراحل،      طبق،  ٢٠٠٢
منـذ عـام    و. عـادل يف املـدارس اإلسـالمية، مث إىل املـدارس اخلاصـة            املستوى  املـ إىل  نطاقـه   سع  اتو

بعـد  و. ان كـذلك  باجملـ  ومعهـد سـيكايو للفنـون التطبيقيـة       ، أصبحت أكادميية التمـريض      ٢٠٠٢
 املـشاركة    إمجايل معدل األمية إىل الصفر، وجتاوز    ن التعليم اجملاين، اخنفض     مخس سنوات من سَ   

تحـسني التغذيـة يف املـدارس       ل ا بـانتول برناجمـ    ت مقاطعة اعتمدو. وطينالدف  اهليف التعليم أيضا    
 اشـتملت و. يتـوىل تربيتـها   املـرتل و ليـصطحبها إىل  صـغرية  ة فـراخ تلقـى كـل تلميـذ ثالثـ     يحيث  

تعلـيم أعلـى     شـهادة جامعيـة أو       باحلاصلني على  بند لتحسني نوعية املدرسني   على  امليزانية أيضا   
نوعيـة  ب للنـهوض ت حكومـة مقاطعـة بـابوا منحـا دراسـية ملوظفيهـا       قـدم و. درجة بعـد التخـرج   
  .مواردها البشرية

ي، س سوالويـ  يباو باو يف بوتـون، جنـوب شـرق        أصبحت  اإلدارة البيئية،   وفيما يتعلق ب    -١٨٢
مت تنظيـف هنـر     و. كانـت قـذرة   ، بعـد أن     لـشعبها  وعي بيئي وتوفر سبل العـيش        وهبااآلن نظيفة   

مـن   غـري  األمـر الـذي  ملـشاة،  اواسـع لـسري    وأنـشئ طريـق     ،  ا كـان قـذر    بعـد أن  باو باو الرئيسي    
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ــهر  ل ونظــرا. شــخاصســلوك األ ــف الن ــد صــار  تنظي ــضو.  كــذلكاالبحــر اآلن نظيفــ فق  ترف
ر آلثـاره الـسلبية علـى       النـه أعلـى   نـاجم   مـن امل   الفحم   استخراج،   الشرقية باليكبابان، كاليمانتان 

ومت اآلن .  باليكبابــان ســكان شــخص مــن٦٠٠ ٠٠٠مــصدر رزق لنحــو الــذي ميثــل النــهر، 
وأظهـرت بـانتول أيـضا العنايـة بالبيئـة مـن            . عـادة التأهيـل   إلل حـوض هنـر ويـن إىل منطقـة           يحتو

 ا جديــدلكــي يلتمــسوا مــصدراالنــهر يف منــاجم الرمــال عمــال ع ليراخــالل تــوفري ائتمــان املــش 
ــ ــة كــذلك   . رزقلل ــة الفرعي ــذه املقاطع ــة  مب وقامــت ه ــها إىلعاجلــة القمام ــا  وحتويل  مســاد وبيعه
  احمللــي القــانون الفرعيــةجنــوب وســط تيمــوريف مقاطعــة  طبــقو .لمــزارعني بأســعار مدعومــةل

وسـاد  . تـها محايو وتطويرهـا  هـا  متكني التقاليـد واملؤسـسات التقليديـة وحفظ     بشأن ١٧/٢٠٠١
 يف الـتحكم يف    األشـخاص  وقلشعوب األصلية، والقانون العريف، وحقـ     قوق ا حبعتراف  اال فيها
اإلشـارة   وال بـد مـن    .  وملكيتـها، واالحتـرام هلـذه احلقـوق        مكانات االقتصادية واالجتماعيـة   اإل

 رميبـو  غابـات  شـيوخ  وقـد حـصل  .  احلكومة للحفاظ على البيئـة اليت تبذهلا صارمة  الاجلهود  إىل  
ــوه ــاو، توجـ ــاودانـ ــى  ، يف ريـ ــائزعلـ ــاروة جـ ــران يف كالباتـ ــ/حزيـ ــهم . ٢٠٠٩ هيونيـ يف ولكنـ

 األمـر الـذي سـبب القلـق للكـثريين          احملميـة،    ة وسـط الغابـ    ميـر  طريـق    بتـشييد ، قـاموا    هيوليـ /متوز
  . هذه اجلائزةرّد ومن مث أجبِروا على. ة للخطر الغابلتعرض
يــة، دور  والقرصــعيد املنطقــة الفرعيــة، أي األصــعدة أدىن لــىمبــادرة العامــة عكــان لل  -١٨٣

، متكنـت   برنـامج التنميـة للمنـاطق الفرعيـة        ومـن خـالل   . بـاملرأة القرية و بفعال متاما يف النهوض     
مـد  بنـاء اآلبـار و  بتوفري املياه النظيفة من  جبهودها الذاتيةمجاعات اجملتمع احمللي يف مناطق كثرية       

ــرق واجلــسور و   ــب والط ــك  األنابي ــا إىل ذل ــات يف م ــدة مقاطع ــة  ع ــات فرعي ــاء   يفومقاطع أحن
طريـق  و،  بانغـاي الفرعيـة    مقاطعـة  روضة أطفـال يف      بدنيا يف تشييد  املرأة  وشاركت  . إندونيسيا

مـن خـالل    احمللـي   اسـتخدام أمـوال اجملتمـع       وب. تـشيه آ،  هاكيمض عام يف قرية     ايف نياس، ومرح  
ي سسوالويـ ومـاروس   و كامبا، مت بناء مولد كهرمائي صغري يف        التنمية للمناطق الفرعية  برنامج  

  .جلنوبيةا
ــا يف ذلـــك شـــجاعته النـــساء، دور وزاد   -١٨٤ . ن ومـــصاحلهنلتعـــبري عـــن حقـــوقه يف ا نمبـ

ض واالدخــار، اقــرلإل واجلــزر مجاعــات املقاطعــاتأنــشأت النــساء يف القــرى يف مجيــع أحنــاء  و
 علـى املـستوى     ، النـساء   من األمور املطمئنة أن    كانو. ولزراعة الفول السوداين اليت بدأهتا املرأة     

بنـــاء يف  ن ومـــسؤولياهتنأدوارهبـــالوعي القـــوي يتمـــتعن بـــ وعلـــى املـــستوى احمللـــي، الـــشعيب
ــاطقه ــصحة،  و. نمن ــرأة أخــذت يف قطــاع ال ــامامل ــادرة امل بزم ــة  ب إىل االســتفادةب ــامج التنمي ربن

، يــة، ونوســا تينغــارا الغربيــةغرباليف لومبــوك و. جــراء فحــوص عنــق الــرحم إلللمنــاطق الفرعيــة
  .توفري املكمالت الغذائية لألطفال والرضعلاستخدم هذا الربنامج 

  



CEDAW/C/IDN/6-7 
 

78 11-20282 
 

  التحديات واملبادرات األخرى    
 مـن أجـل النـهوض بـاملرأة         ا ينبغي القيام هب   اليت الكثري من الواجبات     هناكال يزال   كان    -١٨٥
حمـددة مـن     ضـيق ذات اليـد     تعـاين مـن    يت املرأة الفقـرية أو الـ      عن بيانات   تتوافر بعد مل  و. الريفية

 وفئـات   ، ومفصلة مـن حيـث اجلغرافيـا، والريـف واحلـضر، ومـصدر الـدخل                اجلنس حيث نوع 
باجلنـسني الـيت    ضـمان حتديـد اإلحـصاءات املتعلقـة         تتمثـل يف    وكانت املسألة األساسية    . أخرى

 تلــك  وتــسجيل، مــصادر الــدخل، واخلــصائص اجلغرافيــة واملــوارد البيئيــةتوضــح أن امــن شــأهن
وكـان مـن التحـديات األخـرى        . ديثها باسـتمرار   التفـصيل وحتـ    مبزيـد مـن    هـا  ومجع اإلحصاءات

  .هلا والتوصل إىل حلول معامل املشاكل بغية حتديد للحاالتالنوعي التوثيق ضا أي
بوصـفها مـن اجلهـات    إيـالء اهتمـام خـاص للمـرأة     يف بـدأ  قـد   القطـاع املـصريف   وكـان   -١٨٦
 جمموعــات تــدرس العمــل باالشــتراك مــع خاصــة مــصارف عــدةت أخــذو.  االقتــصاديةالفاعلــة

االنفتـاح علـى دور     سـبيله إىل     يف أن البنـك املركـزي       اوبـد . املشاريع املتناهية الصغر من النساء    
ــصاد،   ــرأة يف االقت ــصغرية   واختــاذامل ــسهيالت املــصرفية ألصــحاب املــشاريع ال ــوفري الت ــدابري لت   ت

 اتئتمانـ تـوفري اال  الـيت تعقـد لـدى       رمزيـة   الراسـم   امل دائمـا يف     حاضراتكانت النساء   و. احلجم
مـن خـالل تطبيقهـا     الـشركات  توكان.  االئتمانبوصفهن مستفيدات من  لمشاريع الصغرية،   ل

 يف تقـدمي املـساعدة للمجموعـات    قد بدأت تتـضافر   برامج املسؤولية االجتماعية للشركات      من
ــة ذلــك . النــسائية ــدريب والتمويــل  ال اتشــركإحــدى قــدمت : ومــن أمثل ــأمني الت  لعــضواتت

 ن رابطـة   مـ  التابعةواملتوسطة  واملتناهية الصغر   املشاريع الصغرية   النسائية إلدارة    عاونيةاجلمعية الت 
  .يف إندونيسياالباعة املتجولني 

 يف معنيـا بـاملرأة   منتـدى  قـد أنـشأت   وزارة الدولة لتمكني املرأة ومحاية الطفـل         وكانت  -١٨٧
اريع، والعمـل جنبـا إىل      املشلتشجيع هذه   سياسات  باتباع   ىاملشاريع املتناهية الصغر أوص   جمال  

 يف للنــساء املــشتركاتلــى رأس املــال عصول احلــإمكانيــة  تاحــةل الرهونــات إلاجنــب مــع حمــ
الـصغر اسـتنادا إىل منـوذج     البـالغ   التمويل  خدمات  ، وتشجيع   والصغريةاملشاريع املتناهية الصغر    

لتمويـل  سي لإلندونيـ لـس ا اجملمـن خـالل   و. مصرف غرامني اليت تنفذه املنظمات غري احلكوميـة      
الوصـول إىل   : الـصغر، وهـي   البـالغ   دمات التمويـل    خلـ  املبـادئ األربعـة      تسىن فهم ،  البالغ الصغر 

إحـداث  ، وتطوير املؤسـسات املاليـة املـستدامة، و        هامتكينوفقرا، والوصول إىل املرأة     ناس   ال شدأ
االعتمـاد  بنـاء    مؤسـسة املنظمات غري احلكومية مثـل منظمـة        قد قدمت   و. تأثريات قابلة للقياس  

مزيـد مـن   واعتمـد  . لفقراء علـى التمويـل البـالغ الـصغر    احصول من أجل  املساعدة  على الذات 
 غـرامني، مبـا يف ذلـك مؤسـسة غانيـشا، ومؤسـسة       مـصرف  اآلن منوذج والشركاتاملؤسسات  
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، وغريهـا   )دارمـا بـارا سـاهابات     (رفـاق الواجـب     مؤسـسة   و،  )ميتـرا أوسـاها    (شركاء األعمـال  
  .كثري

  ١٥املادة     
  املساواة أمام القانون    
  احلالة الواقعية    

املرأة هي ف.  النساء والرجال متساوون أمام القانون على أن القانون الوطينينص  - ١٨٨
 أن تكون حيق هلااملرأة و.  مستقل أيضاومن مث فهي كيان ضرييب قانوين مستقل، كيان
شتركة، املصول األ وأجزاء من  املرياثتتسلمعقود والتوقع وأن ، وأن ترفع الدعاوى، شاهدة

على الرغم من هذا، قد و. وهلم جرا ،سعي لتحسني األوضاع االقتصاديةتعمل أو أن تو
لنساء والرجال، ا  على كل من“جنسانيا ةايداحمل” القوانني الوطنية ختتلف اآلثار اليت حتدثها
لى ذلك، عالوة ع .اجلامدةالنمطية اجلنسانية لقوالب لة يساساحل ذاتوخصوصا يف املسائل 

بعض الثقافات نطاق لقوانني الدينية أو التقليدية ال تزال تطبق يف لالتفسريات التمييزية كانت 
. وما إىل ذلكة، يالزوجالعالقة  مسائل املرياث، واملوقف من كما يفواجلماعات الفرعية، 

إلجنازات، احتقيق التدخالت والقيام ب إىل صعوبة تؤدياليت الكثرية لتحديات لالنظر وب
جنازات واملبادرات يف نفس العقبات واإلوالتدخالت ب املتعلقة املناقشات سيجري اجلمع بني

مع يف بعض أجزائها  تنفيذ هذه املادة بشأنناقشات املتتداخل وس.  من هذا الفصلالفرع
  .املناقشات حول املواد األخرى ذات الصلة

  
  التدخالت واإلجنازات والتحديات    

 اتفاقات مع اجلهات إىل إبرام عدةوزارة الدولة لتمكني املرأة ومحاية الطفل بادرت   - ١٨٩
حلصول على يف ا يف املؤسسات املتناهية الصغر والصغرية رأة ملساعدة املصاحبة املصلحة املعنية

على سبيل املثال مذكرة تفاهم مع منها  ن التجارية،ات بدون ضمانات ألعماهلئتمانا/قروض
، على غرار ذلكو.  وآالف من النساءة مقاطع١٣  من هذا االتفاقفادتواست. بونوكالة 

 األسواق بالنسبة للنساء، وإنشاء تعاونيات نسائية يف كل إىل الوصول إمكانية جرت تنمية
املرأة ت حلصول وكان).  حىت اآلن٢,٤٧٦سجلة امل التعاونيات كان عدد( إندونيسيا أحناء
التجارية على حنو  ا أعماهلاآلن تنميةملرأة فأصبح بإمكان ا. ةكثري رأس املال آثار إجيابية على

التدريب والدورات أشكال  من خالل ها، وحتسن تعليمتها بنفسها ثقتاددزواأفضل، 
 حصول املرأة على رأس بتيسري سبل العديد من املصارف اخلاصة اآلن وقام. املختلفة
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 يف على املرأة يسرمع البنوك، أ باملقارنة ، الرهوناتؤسسات متوكان. االئتمان/املال
  .وتعاملها الودي معها ا متطلباهتملرونةالوصول إليها 

حلصول على فرصة ا نيندونيسي اإلباحملامني املتعلق ١٨/٢٠٠٣ القانون وأتاح  - ١٩٠
واليت  ذات اإلمكانيات االقتصادية احملدودة للمرأة  بدون مقابلنياماملساعدة القانونية من احمل

 املتعلقة ٨٣/٢٠٠٨ القانون الالئحة احلكومية هذا توعزز.  القانونيةملشاكللديها بعض ا
أخرى لتقدمي مؤسسات ووجدت . بدون مقابل وإجراءات املساعدة القانونية بشروط

مؤسسة املعونة القانونية مثل (مرأة املساعدة للهذه ملساعدة القانونية مع التركيز على توفري ا
، رغم )اتقاطعمعدة يف املوجودة  ،LBH APIK من أجل العدالة لرابطة النساء اإلندونيسيات

  . بفعاليةها عملوائق اليت تعترضواجه يف عملياهتا أيضا العديد من العكانت ت اأهن
  

  ١٦املادة     
  الزواج واألسرة    
  احلالة الواقعية    

عراق عدد كبري من األوجود  السكانية، وتها الشاسعة وكثافإندونيسيا ةساحمل نظرا  - ١٩١
من أمناط الزواج والعالقات بني األشخاص يف  االختالفات تعددت هبا،  فيهاوالثقافات
غري .  على قدم املساواة واالحترام املتبادلتقوموكانت بعض العالقات بني اجلنسني . اجلنسني

. هن حقوقاليت حتد منية رتلالنساء يف األدوار املحيصرون  ون ال يزالمن كان هناك أيضا أنه
 التفاوت والتمييز بني اجلنسني، مثل اجلماعات تزيدلعالقات تروج  فئات وكانت هناك بل

 مقصورة مل تكن واجلماعات قيادات نسائيةبعض هذه لوكانت . املؤيدة لتعدد الزوجات
على املناطق أو احملدودة أو الدنيا  املستويات االجتماعية واالقتصادية ذاتفقط على املناطق 

 اليت حتيطها بإطار الذاتية، هاصاحلمب ة مشغولالفئةذه بدو أن القوة احملركة هلكان يو. الريفية
 إىل منهم الكثريون ينتميو.  إليها جذب مزيد من األعضاءإىلسعى تومعني،  “يديولوجيأ”

الزواج باعتباره واجبا (' التعاليم الدينية'و 'حقوق املرأة 'ونستخدميالطبقة الوسطى املتعلمة، و
  . املعنيةير الدعوة إىل فكر اجلماعةلترب) دينيا
ضد املرأة، وال سيما العنف املرتكب مناقشة العنف إىل  أيضا فرعهذا الوسيتطرق   - ١٩٢

 تهالعنف ضد املرأة كما سجلكان ، وبصفة عامة. الوقاية منه والتعامل معهوالعائلي، 
على سبيل و. اما بعد عاميتزايد عاملنظمات اخلدمية املختلفة ووثقته اللجنة الوطنية للمرأة 

حالة  ٥ ١٦٣  و، ٢٠٠١ حالة يف عام ٣ ١٦٩ اليت مت حتديدها عدد احلاالتاملقارنة، كان 
، ٢٠٠٤يف عام حالة  ١٤ ٠٢٠  و، ٢٠٠٣  عاميفحالة  ٧ ٧٨٧  و، ٢٠٠٢يف عام 
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يف حالة  ٢٥ ٥٢٢  ، و٢٠٠٦يف عام حالة  ٢٢ ٥١٢و ، ٢٠٠٥يف عام حالة  ٢٠ ٣٩١  و
رغم بعض أوجه ، ٢٠٠٦وزارة يف عام الكز اإلحصاء وامر ألحد حددت دراسةو. ٢٠٠٧
 الردود عليهااستبيانات مباشرة لعموم السكان من احملتمل أن تكون ( يف املنهجية القصور
 ٢,٢٧  بـ تعرضن للعنف عدد النساء اللوايت،) دون الكشف عن احلقائق الفعليةةمعياري
 يف املائة، يليه اإليذاء ٦٥,٣  ونسبته النفسيذاءي اإلللعنف هيوكانت أعلى فئة . امرأةمليون 
  . يف املائة٢٣,٣  ونسبتهالبدين
 اجملتمع، وال سيما على ما يبدو دليال على أن اليت يبلغ عنهاتزايدة املعداد األت كانو  - ١٩٣

ستعداد لديه االضد املرأة وظاهرة العنف العائلي، واملرتكب العنف ب وعيا يزدادالنساء، 
 للحرج يف حالة مدعاة من احملرمات وفيما سبق كان ومع أن هذا. بالغ عنهللكشف واإل

وكان صدور القانون .  قضية مشتركةباعتبارهامسألة العنف ضد املرأة إىل اآلن ُينظر ، هكشف
للوعي  ة بالنسبةامالفارقة اهل من العالمات القضاء على العنف العائلي بشأن ٢٣/٢٠٠٤
 هنج شامل ومتكامل يف التعامل مع حاالت العنف شكل جيديطبق بورغم ذلك، مل . العام

اللوايت كن تأملن  من النساء كثرياتالإىل أن وأشارت الشواهد . ضد املرأة والعنف العائلي
العملية القانونية ألن  خبيبة أمل أصنب احلصول على العدالة باستخدام قانون العنف العائلي يف

 العمل الشاق ظل من الضروري االستمرار يفو. دلالعبطويلة ومعقدة وال تعطي إحساسا 
  .قانونية مرضيةو خدمات اجتماعية وفري تللتمكن من

العنف على لقضاء لدعو ت تزال اماللجنة الوطنية للمرأة هي مؤسسة تابعة للدولة و  - ١٩٤
 حىت ٢٠٠٢من أواخر عام وعكفت اللجنة . يف مجيع أرجاء الدولةالقائم على نوع اجلنس 

اجلمهور الوصول على يسهل و باستمرار ها حتسينللتوثيق جيرىضع آلية على و، ٢٠٠٨عام 
العمل جنبا إىل جنب مع غريها من مؤسسات الدولة واجملتمع ، بعت اللجنةمجو. ا بياناهتإىل

ما حتقق ة، فضال عا الدعاتالحظم، وهاشمل عدد احلاالت وتوزيعتاملدين، وثائق مفصلة 
وقدم التقرير السنوي الصادر عن اللجنة الوطنية للمرأة وصفا . عاجلة التقدم والتراجع يف املمن

 الدولة، تتدخل فيهااليت  احلاالت ىلاألسري إ/من املستوى الشخصيبدءا  للحاالتواضحا 
 بوضعها محاية النساء، على سبيل املثال، فيها عن الدولة عجزتمبا يف ذلك احلاالت اليت 

  .املرأة متيز ضد حمليةقوانني 
غــريه مــن فلــم تكــن قــانون مكافحــة العنــف العــائلي،  ل التقــدمي الطــابعالرغم مــن وبــ  -١٩٥

 ةتحيـز عقليـة القدميـة النمطيـة وامل      بال يـتم زال إنفـاذ القـانون      يال  والقوانني واللوائح داعمة دائما،     
 ثريومـن املـسائل الـيت تـ       . بني اجلنسني يف حل القضايا القانونية املتعلقة باألسرة والعنف العـائلي          

ضع املـرأة  يـ  مل يكـن     الـذي  ١/١٩٧٤قوق املـرأة قـانون الـزواج        حل املناصرين لدى ا مستمر اقلق
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الـزوج والزوجـة، وإمكانيـة    بـني  والرجل على قدم املساواة فيما يتعلق بسن الزواج والعالقـات       
 املمارسـات الثقافيـة،     علـى تقـدم   ال طـرأ بعـض   على الـرغم مـن هـذا،        و. تعدد الزوجات للرجال  

داخـل وخـارج   مبزيـد مـن اإلنـصاف     مـشتركة  ا أدوارالـذي ميـارس  جيـل الـشباب   ني بـ وخاصة  
سـيجري  االجنـازات،   وحتقيـق   التـدخالت   القيـام ب  عقد  ت التحديات اليت    كثرةوبالنظر إىل   . املرتل

إطــار يف املقبلــة واملبــادرات واملــشاكل جنــازات التــدخالت واإلب املتعلقــة املناقــشات اجلمــع بــني
  .لفصلا من هذا نفس الفرع

  
  التدخالت واإلجنازات والتحديات    

 علــى صــعيد اإلقليمــي والــوطين والــصعيدينهنــاك العديــد مــن الــسياسات علــى  كــان   -١٩٦
 وال تــدخل يف ذلــك. القــضاء علــى العنــف العــائلياملتعلــق ب ٢٣/٢٠٠٤قــانون التابعــة ملالقريــة 

ومــن . ا وتنفيــذهاوضــعهالــيت جــرى القطاعيــة واملــشتركة بــني القطاعــات  الكــثرية الــسياسات 
 ضـحايا   تعـايف والتعاون من أجـل      بشأن التنفيذ    ٤/٢٠٠٦، الالئحة احلكومية    األمثلة على ذلك  

 وإنـشاء شـبكة تنـسيق للقـضاء علـى           ،لتنفيـذ ل كانت مبثابة مبادئ توجيهيـة     ، اليت العنف العائلي 
الـيت ترمـي     ١/٢٠٠٧بإصدار الئحة وزارة الدولة لتمكني املـرأة ومحايـة الطفـل            العنف العائلي   

ــاون بــني غــرف اخلــدمات اخلاصــة    إىل إجيــاد ــا ( التع ــق عليه ــرأة  اآلن وحــدة خــدمات ويطل  امل
ــل ــشرطة و ) والطف ــني يف مراكــز ال ــة  ب ــاخلاصــة باألالوحــدات املتكامل ــشفياتاتزم .  يف املست

 هيئـات   لتـوفري دولـة أكثـر اسـتعدادا       كانـت ال  اللـوائح والـسياسات املختلفـة،       هـذه   ىل  إ استناداو
 دورا  لكـي يـؤدي   فرصة واسعة للمجتمع املدين     إتاحتها  ، فضال عن    ةختلفة امل داراإل و اتاخلدم
  . منهتخفيفال يف منع العنف ونشيطا
ــود     -١٩٧ ــن اجلهـ ــالرغم مـ ــذهلا وبـ ــيت بـ ــسياسات  الـ ــعو الـ ــوزارات   واضـ ــن الـ ــد مـ  يف العديـ

 التمييـــز ضـــد املـــرأة ومفهـــوم إزاء انتفـــاهم ومنظـــور مـــشتركمل يتحقـــق بعـــد واملؤســـسات، 
وجهــات بــني لتوفيــق ابة وصعلــ التقــدم بطيئــا، كــانهــذه احلالــة ويف .  احلقيقيــةالعدالــة/ملــساواةا
 فيمـا  ١/١٩٧٤قـانون   الاجلهـود الراميـة إىل تنقـيح   إطـار  تعارضة، على سبيل املثال، يف   املنظر  ال

وضــح يف امل علــى النحــو(الــشريعة اإلســالمية مــصنف تنقيحــات علــى إدخــال يتــصل بــالزواج و
على وجه التحديـد مـستمرة منـذ     قانون الزواج تنقيحعملية وكانت ). ٥املادة ب تعلقاملالفصل  

 إىل نقـل  الـيت صـودفت  صعوبات الـ أدت و. بداية وزارة الشؤون الدينيـة  ال يف   وأطلقتهاسنوات،  
. مل متـض كمـا يـرام     يبـدو   األمـور علـى مـا       ولكـن   . املسؤوليات إىل وزارة الدولة لتمكني املـرأة      

وزير بـ ملـسؤولية   ا أنيطـت نظرا لعدم إحـراز تقـدم،       و.  وزارة الشؤون الدينية    إىل أعيدتومن مث   
التنـسيق  هكذا أعيـد    ومع ذلك، مل حيرز أي تقدم ملموس، و       . رفاهية الشعب  لمن أج التنسيق  

 للمــصنف التقــدمي، كــان املــشروع املــنقح ذاتــهويف الوقــت . إىل وزارة الدولــة لــتمكني املــرأة
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إحــدى بــل وزارة الــشؤون الدينيــة، بقيــادة   مــن ِقإعــداده الواقــع يفقــد مت لــشريعة اإلســالمية ل
 هـذه املبـادرة مـن       للـصعوبات الـيت واجهتـها     ولكن نظـرا    .  البارزة ةسلماملية  ائالنسالشخصيات  

  . األثناءتلك يف جرى تعليقهااجلمهور، 
اجلـوهري بـشأن     كإعداد مواد مشروع احمل   على  وزارة الشؤون الدينية حاليا     وتعكف    -١٩٨

 هـذا املـشروع إىل   رمـي وي. يف تنقيح قانون الـزواج اليت صودفت قانون الزواج ملعاجلة املشاكل     
زواج، وتعـدد الزوجـات،     الـ سـن   صـغر   حل املشاكل اليت كثريا ما حتـدث يف هـذا اجملـال، مثـل               

تتوقـع وزارة الـشؤون الدينيـة أن        و.  اليت مل توفر احلماية للمرأة، وهكـذا       ةسجلاملالزجيات غري   و
ــار أن معظــم   ا اإلســالمية أهــداف اتدراســالمجاعــات  تــصبح ــرأة، باعتب ــتمكني امل  اســتراتيجية ل

 للحـصول   مؤهلة أيضا   اجلماعاتهذه  تكون  ميكن أن   و. أعضاء هذه اجلماعات هم من النساء     
 وحتــسبا).  يف نظــام التعلــيم الــوطينة مــسجلألهنــا( يف املائــة مــن متويــل التعلــيم ٢٠  نــسبةعلــى

اإلجـراءات  اختـاذ    لـضمان    ة أساسـي  وضـعت أنظمـة   يف تغـيري قـانون الـزواج        لصعوبات احملتملـة    ل
علــى نص ُيــميكــن أن و. تــوفري احلمايــة للمــرأةولاملرأة، بــضــد املمارســات التمييزيــة والــيت تــضر 

علـى سـبيل    و ،املرأةبـ  أعمـال تلحـق الـضرر     عقوبات ملوظفي الدولة وغريهم من املـشاركني يف         
 ينبغـي أن تكـون   سـر الـيت  صر، واألنـساء القُـ  الزواج بـ  ونمحسيـ   الـذين  الدولـة ومـسؤول ،  املثال

  .امسؤولة عن محاية أطفاهل
 منـذ عـام   ة كبريبدرجةاهتمام الرأي العام اليت استحوذت على  ايا القضوتتعلق إحدى   -١٩٩
 هذه القـضية    تثارأو.  عاما ١٢رجل أعمال تزوج من فتاة عمرها       وهو  العلماء  بأحد   ٢٠٠٨

مـن ناحيـة أخـرى، دافـع     و.  هذه املـسألة  بشأنشري إىل وعيهم    ا ي ، مم لعامةامشئزازا شديدا لدى ا   
 ،ضـد املـرأة  شـديد   حتيـز   و، ممـا يـدل علـى عـدم فهـم للقـضية،              عن هذا العـامل   حبماسة  الكثريون  

وانتـهى األمـر    . ة لـه   الدينيـ  الـدوائر ما هو أكثر مدعاة للقلـق هـو دعـم           و. وهيمنة النظام األبوي  
عـدم  باختـذت احلكومـة موقفـا واضـحا         فقـد   ومع ذلـك،    . ن مجيع التهم   م املعينتربئة الرجل   إىل  

 جانــب، رغــم تربئتــه مــن املــذكوررجــل الالتــسامح مــع الــزواج دون الــسن القانونيــة ومقاضــاة 
ــة اآلنوإجــراءات االســتئناف . احملكمــة ــة اآلن وتــضطلع. جاري ــامج ب وزارة الــشؤون الديني ربن

 علـى زواج  الـذين يوافقـون    القـساوسة  توقّـع علـى   اجلـزاءات الـيت      مستوى الـوعي بـشأن       زيادةل
تـدابري للحـد مـن مـشاكل        املختلفـة    املؤسـسات الدينيـة      واختـذت . عاما ١٨ دون سن  شخصني
الدورات التدريبية وتقدمي الكنـائس     عقد  ، على سبيل املثال، من خالل        إىل أقصى مدى   الزواج

واجمللـس   مثل وزارة الصحة،     غريها من الوزارات واملؤسسات،    واختذت   .لمشورة قبل الزواج  ل
 تعزيــز الــوعي ا يتمثــل يف الــوطين، موقفــعلــيم ووزارة التالــوطين للتنــسيق بــشأن تنظــيم األســرة،

ومـا   التثقيـف يف جمـال الـصحة اإلجنابيـة، واحلـق يف التعلـيم،                عن طريق  الزواج للمرأة    برفع سن 
، كــان ســن الــزواج  بعــض األمــاكنويف. الــةأســهمت هــذه التــدابري يف حتــسني احلو. إىل ذلــك
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يف االرتفـاع علـى      سـن الـزواج للمـرأة        استمرومع ذلك،   .  جدا ابالنسبة للمرأة يف الواقع صغري    
 قبـل بلـوغهن    يف املائـة مـن النـساء         ٢٨,٦٢  نـسبة  تتزوج،  ١٩٩٣في عام   ف. وطيناملستوى ال 

ــر  ١٦ ــن العم ــنة م ــا .  س ــام أم ــ، ٢٠٠٠يف ع ــدد إىل ف ــام  ١٣,٦٨اخنفض الع ــة، ويف ع  يف املائ
ومـن املهـم اإلشـارة إىل أن الـزواج املبكـر كـان              . يف املائة ١١,٢٣ إىل   هضااخنفواصل  ،  ٢٠٠٧

  .أكثر انتشارا بكثري يف املناطق الريفية
ة لــدعم القــضاء علــى العنــف والتمييــز ضــد  شجع مــقــشة، جــرت منا٢٠٠٧يف عــام و  -٢٠٠
الزواج، بـ  ملتعلـق ا ١/١٩٧٤لقـانون   قـضية احملـك اجلـوهري ل      وأيدت احملكمة الدسـتورية     . املرأة

 القيـود علـى تعـدد       وكانـت . تعـدد الزوجـات   علـى   اليت رفعها املدعي إلزالة القيود      يف الدعوى   
تـشكل  زال تـ  ال  ،العنـف والتمييـز ضـد املـرأة       و منـع إسـاءة املعاملـة        ، اليت يقـصد منـها     الزوجات

-PUU/12  قـرار احملكمـة الدسـتورية يف القـضية رقـم           جـاء و. جزءا ال يتجـزأ مـن قـانون الـزواج         

V/2007 قــرار احلكــم الــوارد يف هــذا الومشلــت نقــاط النظــر يف . مراعيــا لالعتبــارات اجلنــسانية
سمح ال يُـ   بزوجـة واحـدة، و     يكـون الزواج مـن حيـث املبـدأ        الذي ينص على أن     قانون الزواج   

تعـارض مـع التعـاليم اإلسـالمية،        ت ال   معينـة شروط وإجـراءات    بـ ألسـباب و  إال  تعدد الزوجـات    ب
تعــارض مــع احلــق يف تكــوين أســرة، واحلريــة   ت تعــدد الزوجــات ال تقييــدم بــشأن األحكــاأن و

الدينية واحلق يف ممارسة التعاليم الدينية، والتحـرر مـن املعاملـة التمييزيـة علـى النحـو املنـصوص                    
ــه يف الفقــرة   ــادة  مــن )١(علي ــاء ٢٨امل ــادة  مــن )١(، و الفقــرة ب ) ١(الفقــرتني و، هــاء ٢٨امل

. ١٩٤٥  عــام، مــن دســتور٢٩املــادة مــن ) ٢(و ) ١(، و الفقــرتني طــاء٢٨ املــادة  مــن)٢( و
 هــو إندونيــسياهــذه االعتبـارات، ذكــرت احملكمــة الدسـتورية أن مبــدأ الـزواج يف    اسـتنادا إىل  و

  . يف حد ذاهتا دستورية تعدد الزوجات علىالقيودأن بزوجة واحدة، واالرتباط 
تــسونامي ومــذكرة التفــاهم ال بعــد كارثــة  الــزخم الــسياسي لالنتعــاشوباالســتفادة مــن -٢٠١

ــة  ــة اإل املربم ــسية وحركــة  بــني احلكوم ــشيه احلــرة يف  آندوني ت لاضــن، ٢٠٠٥أغــسطس /آبت
العمل عـن كثـب مـع    وب. املنظور اجلنساينسياسات تراعي   صدور   لمن أج اجلماعات النسائية   

ها لتعزيـز حقـوق      النسائية نفس  اجلماعات عبأت،  وإعادة إعمارمها  آتشيه ونياس    وكالة إصالح 
مت ونتيجـة لـذلك،     . لتخفيـف مـن الكـوارث الطبيعيـة يف املـستقبل          ل و يضـ ااألرامـتالك   املرأة يف   

مـاعي  اجلفـردي أو    التـسجيل ال   سياسة بشأن امللكية املشتركة لـألرض لـتمكني املـرأة مـن              إقرار
بعـد   سياسة احلكومـة بـشأن اإلصـالح الزراعـي يف فتـرة مـا                يف إطار ألراضي، وذلك   ل كمالكة

  . تسوناميال
وضـع   مجيع مستويات    علىتقدم يف تعزيز منظور حقوق املرأة       ما أحرز من     أهم   متثل و -٢٠٢

 إىل حكومـات األقـاليم، ملعاجلـة املـشاكل العالقـة          ونـزوال  ةاملركزيبدءا من احلكومة     السياسات
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 القـوانني   تالـيت طرحـ   ومن بني القضايا امللحـة      .  آثار ضارة بالنسبة للمرأة    تنطوي على اليت قد   
ضـمان  لوجـوب   مـشروع تنقـيح القـوانني املختلفـة         و،  اجلنـساين  التحيـز    احمللية اليت تنطوي علـى    

بعــض ، فــضال عــن تطبيــق )مثــل قــانون الــزواج، والقــانون اجلنــائي (املنظــور اجلنــساين مراعاهتــا
 تــرم الثقافــاتحت) القــانون التقليــديو الــشريعة اإلســالمية، مــصنفمثــل (قــوانني أكثــر حتديــدا 

 األخـرى شـهادات     املـسائل  مـن بـني   و.  علـى متييـز ضـد املـرأة        دون أن تنطـوي   احمللية،  واحلكمة  
  .  يف إطار املواد السابقة من االتفاقيةورد تناوهلما لتانيالد وختان اإلناث الامل

 املاضية، شهدت اجلهـود الراميـة إىل التـصدي للعنـف القـائم علـى       عشريف السنوات ال و -٢٠٣
ة طائفـ العنـف اجلنـسي ضـد ال      بتحقـق احتمـال ارتكـاب         ذلـك  وبـدأ .  كـبريا  نوع اجلـنس تقـدما    

وزارة الدولــة ومــن مث صــاغت . ١٩٩٨مــايو / أيــار يفشغبالــالعرقيــة الــصينية خــالل أعمــال  
ملعاجلــة يرمــي حتديــدا  الـتمكني املــرأة ومحايــة الطفــل بالتعـاون مــع اللجنــة الوطنيــة للمـرأة قانونــ   

القـضاء  ب املتعلـق  ٢٣/٢٠٠٤قـانون   ال بوصـفه صـدر   ونس،  مسألة العنف القـائم علـى نـوع اجلـ         
 اجملـال العـام،     إىل العـائلي  العنـف    نقـل نمـوذج جديـد     بالقـانون   هـذا    وجاء. العائليعلى العنف   
ملطالبــة وا اإلبــالغ عــن جتــارهبن علــى النــساءقــانون الشــجع و.  مــسألة هتــم الدولــةهوجعــل منــ

واصـلة حتـسني اخلـدمات      مبة واجملتمـع املـدين       التـزام الدولـ    ذاتهيف الوقت   عزز   كبشر، و  نحبقوقه
مـستوى   الـوطين واإلقليمـي و     نيعلـى املـستوي   املوضوعة  السياسات  وانطوت  . ومعاجلة الضحايا 

 بالنـسبة آثـار   علـى    أيـضا    العـائلي القضاء على العنف    ب املتعلق ٢٣/٢٠٠٤لقانون  اتابعة  ملقرية  ال
  : ومنها ما يليا، ، أكثر حتديدجديدة برامج وإعدادلمؤسسات ذات الصلة ل

 بـــني مكتـــب ٤٦٣/٤٦٢١تفـــاهم رقـــم المـــذكرة أبرمـــت : ٢٠٠٤  عــام يف  ‘١’  
اخلـدمات املتكاملـة    تـوفري    بـشأن    بانيت رابيـه  مستشفى  وياكارتا  غيويف  الصحة  

ــال   ــساء واألطف ــن للن ــف يف  م ــشفى؛ املضــحايا العن ــني   وست ــاهم ب ــذكرة تف م
يـــة الطفـــل،  الوســـطى ومؤســـسة محاةجـــاويف مستـــشفى الـــشرطة اإلقليمـــي 

ــدمي   و ــق العامــل لتق ــتالف املــرأة    الفري  غ،ســيمارانيف املــساعدة القانونيــة، وائ
ومركز دراسـات املـرأة يف جامعـة ديبونيغـورو بـشأن مركـز اخلدمـة املتكاملـة                  

  . للضحايا العنف من النساء واألطفا
ــانونصــدر ال :٢٠٠٥يف عــام   ‘٢’   ــيق ــم  احملل ــوفري  جلــ ٩ رق ــشأن ت ــشرقية ب اوة ال

قريـة  ل ٣ رقـم     احمللـي  قـانون والضـحايا العنـف؛     مـن    للنـساء واألطفـال      احلماية
  . ، خبصوص ضحايا العنف من النساءيةشمالالكولو غجاكرتا، بن

 تعـايف  بـشأن التعـاون يف       ٤ة رقـم    يـ الالئحـة احلكوم  صـدرت   : ٢٠٠٦يف عام     ‘٣’  
 بــشأن ٦ رقــم احمللــيمبــونج  القــانونكمــا صــدر  ضــحايا العنــف املــرتيل؛   
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 ١٦املرسـوم رقـم     وتكاملة لضحايا العنف مـن النـساء واألطفـال؛          اخلدمات امل 
 اخلدمات املتكاملة لضحايا العنف القـائم علـى         بشأنياكارتا  غة يو لرئيس بلدي 

شترك بــني املــتفــاق اال بــشأن حلــاكم بــوين ٥٠٤اجلــنس؛ املرســوم رقــم نــوع 
 ،لبــوينمكتــب املــدعي العــام  واحملليــة، بــوين شــرطة و، مقاطعــة بــوين الفرعيــة

 نـساء خلـدمات املتكاملـة لل    ا اإلنـاث بـشأن    متكـني    وهيئة ،اجلزئيةبوين  حمكمة  و
كولــو غة بنرئيس بلديــ لــ٢٥٥املرســوم رقــم وضــحايا العنــف؛ مــن واألطفــال 

ــشأن  مدينــة يف  والطفــلرصــد العنــف ضــد املــرأة    املعــين ب تــشكيل الفريــق ب
؛ يـة بطاقـات اهلو  فريـق   وأنـشئ   . هكولو والتخفيف من حدتـه والتعامـل معـ        غبن

 بــشأن ٣، رقـم  يةشمالالــكولـو  غ قريــة جاياكرتـا، مقاطعــة بن وصـدرت الئحـة  
قريـة سـوندا كيالبـا،       ل ٢التعامل مع ضحايا العنف من النـساء؛ الالئحـة رقـم            

احمللـي  كولو الشمالية، بشأن التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛ القانون      غبن
ــم  ــ ١٨رق ــساء واألطفــ   ل ــة للن ــوفري احلماي ــشأن ت ــن ال سيدوارجو ب ضــحايا م

 بشأن مركـز اخلدمـة      يةشمالالي  سسوالويحملافظ   ٢٦٨املرسوم رقم   والعنف؛  
 ؛) P2TP2A(ي الـــشمالية ساملتكاملـــة حلمايـــة النـــساء واألطفـــال يف سوالويـــ

ــذكرة وأبرمــت  ــاهم م ــم التف ــة    ٣رق ــوفري اخلــدمات املتكامل ــشأن ت ــساء ل ب لن
 الفرعيـــة املقاطعـــاتبـــني حكـــام  املربمـــة واألطفـــال مـــن ضـــحايا العنـــف    

 مقاطعــةواملستــشفيات والــشرطة واملــدعني العــامني ومركــز أزمــات املــرأة يف   
ــةســك ــاومريي، ا الفرعي ــوريس؛ م ــانون وصــدر ، فل ــي الق ــم احملل ــ ٥رق وة اجل
 املـشورة الـصحية والنفـسية    إسـداء مايـة الطفـل، مبـا يف ذلـك      حب املتعلـق  الغربية

  . املساعدة القانونيةتقدمي فضال عن 
رئيس الشرطة فيما يتعلـق بتنظـيم       ل ١٠ئحة رقم   صدرت الال  :٢٠٠٧يف عام     ‘٤’  

ــل   وحــدات  ــشرطة اخلاصــة بــاملرأة والطف ــشرطة وآلي ال ؛ تــها يف مؤســسات ال
إنشاء مراكز للخـدمات املتكاملـة        ىلبالتننبيه إ  ٦٥٩وزير الصحة رقم    ونشرة  

ــة يف املستــشفيات وخدمــة الــضحايا يف   الالئحــة رقــم و؛ مراكــز الــصحة احمللي
 التنــسيقنتــدى مب، فيمــا يتعلــق رة الدولــة لــتمكني املــرأة ومحايــة الطفــل لــوزا١

  . ه ضحاياوتعايف العائلي العنف  منللتعاون من أجل الوقاية
ــار  - ٢٠٤ ــن اآلث ــسياسات  وم ــة لل ــثرية  اإلجيابي ــة الك ــيت خــدمت   متكــنيالقائم  املؤســسات ال
، ٢٠٠٨ديـسمرب   /ألولفبحلول كـانون ا   .  مع حاالت العنف القائم على نوع اجلنس       توتعامل

 ٤٣ و يف املستشفيات العامـة باألقـاليم        مركزا متكامال ملساعدة الضحايا    ٢٠ كان قد مت إنشاء   
، ذاتـه ويف الوقـت  . مـن احملافظـات يف إندونيـسيا   كـثري   يف مستشفيات شرطة األقـاليم يف   مركزا
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تقلة، اخلـدمات اخلاصـة وحـدة مـس       غرفـة   ، أصـبحت    ٢٠٠٧ديدة منذ عام    اجلقوانني  ال بصدور
.  إليهـا  بعـد مثـاين سـنوات مـن الـدعوة         ،  ، يف مكاتـب الـشرطة     املـرأة والطفـل   وحـدة خدمـة     هي  
ويـشمل  . ة حمافظـ ٣٢ يف وحدة خلدمة املرأة والطفل    ٣٠٥، مت إنشاء    ٢٠٠٨حبلول هناية عام    و

وعملـت  .  الـشرطة   مـن مـوظفي    ٩٨٢  و املـوظفني  من كبـار     ١١٥ هذه الوحدات  يف   العاملون
مع احلكومة احمللية واملنظمـات النـسائية، وكـذلك    بالتعاون وفري اخلدمات  ت على هذه الوحدات 
علــى مراعــاة خصيــصا وحــدات خدمــة املــرأة والطفــل وقــد مت تــدريب مــوظفي . املستــشفيات

 الفحــص يف أثنــاءرافقــة امل و،ومشلــت اخلــدمات املقدمــة تقــدمي املــشورة االعتبــارات اجلنــسانية، 
  . ة آمندارا وات،بالغاخلط الساخن اخلاص للوالطيب، 
ــد ســهلت  - ٢٠٥ ــل     وق ــة الطف ــرأة ومحاي ــتمكني امل ــة ل ــشاء مركــز  وزارة الدول لخــدمات لإن

، ٢٠٠٩ هيوليـ /وحبلـول متـوز   . الفرعيـة املقاطعات  /قاطعاتاملتكاملة لتمكني املرأة والطفل يف امل     
ينـاير  /اينكـانون الثـ   (بلدية  ال/املقاطعة الفرعية مراكز  من   ١٢  و باملقاطعات ا مركز ١٧مت إنشاء   
وال بـد مـن االعتـراف بـأن هـذه           ). وزارة الدولة لتمكني املـرأة ومحايـة الطفـل        بيانات  ،  ٢٠٠٩
ــها  املراكــز  ــيت كانــت تعمــل  واملراكــز . مل تعمــل بعــد بكامــل طاقت ــدا  ال ــها جي  هــيبالفعــل من
ويف الوقـت نفـسه،     . مانـادو و،  ووونوسـوبو سـيدوارجو،   وياكارتا،  غيوو ، يف جاكرتا  املوجودة
الــصدمات ملــساعدة ضــحايا العنــف و ة اآلمنــ للــدورزارة الــشؤون االجتماعيــة مراكــز وأعــدت

وكانـت  .  مقاطعـة  ٢٢أنشئت هذه املؤسـسة حـىت اآلن يف         و.  النفسي واالجتماعي  على التعايف 
لحمايــة دور ل تــسعة ،٢٠٠٩ اعتبــارا مــن أوائــل عــام  أيــضا،وزارة الــشؤون االجتماعيــة تتبــع 

ــة  ــللاالجتماعي ــة إدارة ســجلت مديو. لطف ــة    اري ــصحة العام ــة إدارة ال ــة ومديري خلــدمات الطبي
 تتلقـ قـد   ) فئـة ألـف وبـاء وجـيم        (ى مستـشف  ٣٤٢ مـن أصـل      ٧٥ أن   التابعتان لوزارة الـصحة   

 تدريبا علـى إجـراءات      ت جمتمعية تلق  ة عياد ١٠٠٠من أصل   عيادة   ١٠٠وأن  التدريب التقين،   
ــادة ٤٨٠أن لتعامــل مــع حــاالت العنــف ضــد األطفــال، و  ا تــدريب علــى ت ال تلقــجمتمعيــة عي

املؤسـسات الـيت   هـذه   وكانـت مجيـع     ). يف املائـة   ٥٠ (املرأةالوقاية ومعاجلة حاالت العنف ضد      
  .  البعضا مساعدة بعضهومتكنت منتعمل معا 

 يف إطــار انطالقــة العــائليالقــضاء علــى العنــف ب املتعلــق ٢٣/٢٠٠٤ القــانون شــكل و- ٢٠٦
مــشاكل التنفيــذ واملوضــوعية ورغــم ذلــك فاملــشاكل  . نيــسيالنظــام القــانوين والتــشريع اإلندو 

. املنـشود قـل كـثريا عـن       تاللـوائح التنفيذيـة وخمصـصات امليزانيـة         ومـا زالـت     . ةمستمر تزال ام
 للغايــة يف حــاالت اجلــرائم متــساهلني كانــا القــانون والعقوبــات القانونيــة، بإنفــاذ وفيمــا يتعلــق

العنــف اجلنــسي والعنــف اجلــسدي  ُينظــر إىل  وظــل. املتعمــدة والــيت تتــسبب يف وفــاة الــضحايا 
 مــن حيــث  اخلاصــةصائــصهخب العــائلي العنــف بينمــا اتــسمشــكوى، يف  ا يوجــه اهتامــباعتبــاره

أن يتوقـف العنـف مـع       فكانـت الـضحية تريـد       العالقة العاطفية بني الضحايا ومـرتكيب اجلـرائم،         
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ينــصّب زال ومــا ذه املــشكلة القــانون هلــمل يــتم اســتيعاب و. علــى اجلــاينعقوبــة خمتلفــة توقيــع 
إىل  أن يـؤدي  مـن ناحيـة، ميكـن هلـذا القـانون           و.  على احملاكمة اجلنائية وجتـرمي الـضحايا       هتركيز
مل يكـن     مـن ناحيـة أخـرى،      غري أنه، . العائليومنع أعمال العنف    بالندم   مرتكب اجلرمية    شعور

 عـادة  اوكـان هـذ  .  الـضحية ، وال سيما من جانبا مناسب حال اباعتباره معاقبة الزوج إىل  نظر  ُي
 اإلشــارة إىلمــن املهــم و. لــشرطةل عــن بالغــاهتمضحايا يف كــثري مــن األحيــان الــســبب تراجــع 

مــن تــدابري وقائيــة الختــاذ  أيــضا إمنــالتــدخل، ولوجــود جهــود اســتراتيجية لــيس فقــط ل االفتقــار
 واالجتـار عـام،    ال اجملـال  والعنـف يف     العـائلي لعنف القائم على نوع اجلنس، مبـا يف ذلـك العنـف             ا

ــكوغــري ــف   ذل ــن أشــكال العن ــدة .  م ايل دراســات لوضــع  يف الوقــت احلــ  أحــزاب وجتــري ع
جموعــات مب العـائلي توصـيات ملموسـة واسـتراتيجية مــن أجـل حتـسني قـانون مكافحــة العنـف        

  . العدالةبشعور ال والربوتوكوالت لضمان التنفيذ واللوائحخمتلفة من 
ــانوين،   و - ٢٠٧ ــشمــن حيــث اهليكــل الق ــة كــبرية مــن مؤســسة احملــ  أتن ــشرعيةكما عقب .  ال

 ومـن املؤسـف أن  . األسرية/ سلطة عقد جلسات استماع يف املسائل املدنية الشرعيةلمحكمة  فل
 يف التعامـل   العـائلي عدم استخدام قانون مكافحـة العنـف        إىل   ون مييل الشرعيةالقضاة يف احملاكم    

 احلالـة  ه هـذ  توكان. طالقالدعوى   العنف كسبب لرفع     يذكر الطالق، حىت عندما     قضايامع  
بنـاء  و. كم الـشرعية نوعـا مـا      ا سـجالت احملـ    يف العنف املـرتيل     دعاوى عدد   الرتفاع للقلق   مثارا
 ٤١كانـت نـسبة     ،  ٢٠٠٦  عـام   يف الـشرعية  احملـاكم    اليت أفادت هبـا   حاالت العنف املرتيل    على  

 كانــت ،٢٠٠٧ عــام ، ويفالعــائليالعنــف يــدخل فيهــا  مــن حــاالت الطــالق املوثقــة  يف املائــة
  .  من جمموع احلاالت املوثقةيف املائة ٣٣ نسبتها
 وزارة  منـها عـدة وزارات،    وبـادرت   .  حلمايتهم  مظلة قانونية  بدون املنازل   وظل خدم  - ٢٠٨

الرعاية االجتماعية الشعبية وزارة العمل واهلجرة ووزارة الدولة لـتمكني املـرأة ومحايـة الطفـل،                
وكانــت .  بينــهامــع اجلمتونوقــشت هــذه املــسودات و. اهكــل منــ مــشاريع خاصــة بإىل إعــداد

ــ.  كــذلك مفاهيمهــات اقترحــقــدمجاعــات اجملتمــع املــدين  ق التقــدم يف يــالرغم مــن هــذا، أعوب
بـشكل   احلكومـة علـى تنفيـذه        عـدم قـدرة   مشروع القـانون هـذا بـسبب اخلالفـات والقلـق مـن              

 كـثري  لـدى  تقليـد طويـل      املرتلية ةاخلدمبمون  وستخدام العاملني يف املنازل الذين يق     وال. مستمر
 “التـابع  - الكفيـل ”بطـابع  يف كـثري مـن األحيـان         اتـسم من الثقافات واألعراق يف إندونيسيا، و     

قـارب الفقـراء    فاأل. حىت من أقرب األقـربني    قارب أو   يكون املعنيون من األ   ا ما   كثري، و للطرفني
 مكـان  يف   ويقيمونيف األعمال املرتلية،    فضل حاال للمساعدة    األ أفراد األسرة    يرافقون ما   كثريا

ويلـيب  عالقـات عائليـة،     كـثريا مـا تنـشأ       ،  ويف حالة غري األقرباء   . املدرسةب بل ويلحقون العمل،  
على سبيل املثال، الصابون واملنظفـات واملالبـس والغـذاء،    ( املنازل  خدم احتياجات رب العمل 

مـا ال تفـي باحلـد األدىن اإلقليمـي          ا  كـثري  املنازل كانت متدنية، و    خدمصحيح أن أجور     و ).اخل



CEDAW/C/IDN/6-7  
 

11-20282 89 
 

 االسـتغالل وأشـكال     يقـع  العمل طيبـة، قـد        رب كون فيها نوايا  ال ت ويف احلاالت اليت    . لألجور
، مبــا يف ذلــك كــان اجملتمــع إذا الــبعض يف قلــق عمــا  تــساءلعلــى الــرغم مــن هــذا،  و. العنــف

لـى الـدوام لتطبيـق القـانون؟         ع ا مـستعد  ية، املرتل اخلدمة  إذا أضفي الطابع الرمسي على     احلكومة،
 إن مل يكـن   و؟  للمعيـار املوحـد    املنـازل وفقـا      خـدم  أجـور يكون اجملتمع قادرا علـى دفـع        س وهل

 علـى   آثـار ذلـك   كـون   ت ميكـن أن     ذامـا ف املنازل،   خبدم األسر تستعني ، وإذا مل تعد     األمر كذلك 
ي أصـبح   ذالـ ) وظفنيعلى سبيل املثال، إنتاجية املـ     (الظروف االجتماعية واالقتصادية للمجتمع     

خـدم املنـازل اسـتعداد الكتـساب        لـدى   كون  سـي هـل   وزل؟  ا املن خدمعتمد اعتمادا كبريا على     ي
 العمـل  قـوة تـأثري إذا أصـبحت      المـاذا سـيكون     واملؤهالت املهنية املطلوبة لتلقي األجور املهنية؟       

النظـام اجلديـد؟     هذا   بسبب عن العمل    ةاملنازل عاطل ب  تعمل يف اخلدمة   سابقاكانت  الشابة اليت   
 دمهـذه احلمايـة القانونيـة خلـ       النامجة عن   ديدة  اجلشاكل  امل الستباقمدى استعداد احلكومة    وما  

  ؟ املنازل
تقــوم  بينمــامعاجلــة املــسائل املــذكورة أعــاله،  يف احلكومــة تواجــه صــعوبات وظلــت  - ٢٠٩

ــد ــدات مالمــح ال بتحدي ــة تعقي ــول املناســبة حتــواملاثل ــك، كــان  يف غــضوو. اول إجيــاد احلل ن ذل
بنيـة  لعمـل   التـضافر يف ا لمن أجضرورة اختاذ تدابري لزيادة الوعي العام      ب يتعلق شئاخلطاب النا 

 لزيـادة  مزيـدا مـن التوعيـة النـشطة     أيـضا  واستلزم األمر. زلا املنخدم بني أرباب العمل و   حسنة
وميكـن  . ا الشخـصية كبـشر الـيت ال ميكـن انتـهاكه           هم حقـوق  أيضا املنازل   للخدم يف الوعي بأن   

ومـع  .  يف املنـازل اخلـدم  يف حالة وقوع عنـف أو انتـهاك حلقـوق    ٢٣/٢٠٠٤استخدام القانون  
اجلهـود الراميـة إىل تـوفري مظلـة قانونيـة           بـذل    هـذا مـسوغا لتـأخري        يـستخدم ذلك، ال ميكـن أن      

  .تهمحلماي
  
  


